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CĂTRE:
Excelenţa Sa Sorin Grindeanu, Prim-Ministrul României,
Doamnei Olguţa Vasilescu, Ministrul M.M.J.S.,
Doamnei Sevil Shhaideh, Ministrul M.D.R.A.P.F.E.,
Constatând că aleşii locali s-au confruntat în cea mai mare parte a
timpului cu o lipsă de atenţie din partea partenerilor de dialog şi de
decizie a aspectelor legate de statutul celor care ocupă funcţii de
autorităţi executive ale administraţiei publice locale, în urma discuţiilor
purtate cu membrii Consiliului Director al AOR, militând pentru
recunoşterea poziţiei de prim rang a primarului, pe măsura demnităţii pe
care o reprezintă această funcţie publică aleasă, ca urmare a unei
opţiuni majoritare a cetăţenilor dintr-o colectivitate, vă solicităm ca în
elaborarea Proiectului Legii privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice să aveţi în vedere următoarele abordări
principiale:

1. Primarul trebuie să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în
raport cu toţi angajaţii din aparatul propriu şi al managerilor/directorilor
de regii publice sau societăţi comerciale din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale.
Preşedinte Executiv
Ionel Chiriţă
2. Primarul, în cadrul unităţii administrativ teritoriale, trebuie să aibă cel
Hîrşova
mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu toţi cei salarizaţi din
Tel: 0744.385.323
fonduri publice din unitatea administrativ-teritorială respectivă
Tel./fax: 0241.872.241
(directorii unităţilor şcolare/directorul spitalului/comandantul poliţiei/
E-mail:
ionel_chirita_apl@yahoo.com
alte instituţii locale).
3. Salarizarea primarului şi viceprimarului de comună, oraş sau municipiu
trebuie să se facă ţinând cont de dimensiunea unităţii administrativteritoriale ca număr de locuitori şi suprafaţă, dar în acelaşi timp având
în vedere responsabilităţile rezultate din complexitatea actului
administrativ rezultat prin gestionarea serviciilor publice diferite ca
diversitate, mărime şi complexitate (licee; spitale; creşe; servicii de
evidenţă informatizată a persoanei; case de cultură; centre
permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie
locală; gropi ecologice sau staţii de transfer, servicii de furnizare agent
termic şi apă caldă ş.a.) pe care unele comune şi mai toate oraşele şi
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municipiile le organizează, atât pentru cetăţenii proprii, cât şi pentru
cei din unităţile administrativ-teritoriale învecinate.
4. Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie,
ca formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de
BUCUREŞTI
primar, respectiv de viceprimar, asimilată salariului, din punct de
SECTOR 1
vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru
Calea Buzesti,
nr.61, bl.A6,
primar/viceprimar şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de
sc.1, etaj 6, ap.39,
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare
Tel: 021.311.71.97,
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind
Fax: 021.310.71.66,
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
E-mail: aor@aor.ro,
muncă, precum şi legislaţia privind asigurările de sănătate.
Webb: www.aor.ro.
SEDIUL AOR:

5. Indemnizaţia lunară, fiind unica formă de remunerare a activităţii
corespunzătoare acestor funcţii, trebuie să reprezinte atât baza de
calcul pentru stabilirea drepturilor, cât şi a obligaţiilor care se
determină în raport cu venitul salarial.
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6. Primarul şi viceprimarul având o activitate de conducere permanentă
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Mobil: 0746.99.55.55,
E-mail:
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şi nenormată a aparatului de specialitate al primarului, precum şi a
societăţilor şi instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea
autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să beneficieze de toate
drepturile salariale: sporuri şi adausuri, bonificaţii şi alte drepturi.

7. Primarul şi viceprimarul, pe durata mandatului, beneficiază de timp de
odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă şi indemnizaţiei
aferente, diurnă şi cheltuieli de delegare în interes de serviciu,
Preşedinte Executiv
concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile
Ionel Chiriţă
legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu
Hîrşova
cele prevăzute în legislaţia muncii.
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8. Acordarea pensiilor speciale pentru primari/preşedinţi de consilii
ionel_chirita_apl@yahoo.com
judeţene ca autorităţi executive ale administraţiei publice locale,
precum şi pentru viceprimari/vicepreşedinţi de consilii judeţene,
explicând argumentat decidenţilor, dar şi opiniei publice, condiţiile,
constrângerile şi consecinţele activităţii desfăşurate în aceste funcţii.
9. Aplicarea echivalenţei similare funcţionarilor publici cu statut special ca
urmare a desfăşurării activităţii în condiţii de constrângeri şi consecinţe
deosebite de muncă desfăşurată în aceste funcţii, pentru reducerea
limitei de vârstă pentru perioada cumulată în care o persoană a
îndelplinit funcţia de primar/preşedinte de consiliu judeţean sau
viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean.
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10. În scopul creşterii gradului de absorţie a fondurilor europene şi pentru
recunoaşterea răspunderii primarilor, ţinând cont de calitatea lor de
reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale şi de ordonatori de
credite, aceştia trebuie să beneficieze de creşterea salariului pentru
gestionarea fondurilor comunitare acordate ţării noastre.

11. În cazul în care primarul sau viceprimarul deţinea înainte de preluarea
Calea Buzesti,
nr.61, bl.A6,
mandatului o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie
sc.1, etaj 6, ap.39,
sau aîn altă instituţie, contractul individual de muncă pentru funcţia
Tel: 021.311.71.97,
respectivă se va suspenda pe durata exercitării mandatului, iar
Fax: 021.310.71.66,
perioada exercitării mandatului de primar sau de viceprimar constituie
E-mail: aor@aor.ro,
vechime pentru funcţia pe care s-a făcut suspendarea în vederea
Webb: www.aor.ro.
exercitării mandatului.
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În speranţa realizării unor discuţii directe între asociaţia noastră şi
instituţiile pe care le reprezentaţi, dorim, Domnule Prim-Ministru şi
Doamnelor Miniştri, să contribuim la rezolvarea acestor probleme privind
salarizarea personalului din administraţia publică locală şi a aleşilor
locali, precum şi la continuarea reformei în administraţia publică bazată
pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale şi descentralizare, pentru
care aşteptăm să fim invitaţi cât mai curând la un dialog pe care îl dorim
fructuos.
Cu stimă şi consideraţiune,
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