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SINTEZA
discuţiilor de la dezbaterea cu tema Implicaţiile noilor reglementări
legislative asupra activităţii adimistraţiei locale, desfăşurată în vederea unei
colaborări cât mai bune între oraşele Regiunii de S-E, membre AOR.

primaria@saliste-sibiu.ro

La această dezbatere ce a avut loc la Cernavodă, în data de 16 decembrie
2010, au fos invitaţi primari şi reprezentanţi ai primariilor din 24 de oraşe cât şi
membrii executivului Asociaţiei şi coordonatori regionali AOR.
Birou AOR
Bucureşti
În deschiderea evenimentului doamna Mariana Mircea, vicepreşedinte al
Regiunii 2 a AOR a prezentat scopul şi obiectivele acestei întâlniri, cu convingerea
Piata Walter Mărăcineanu,
că o colaborare cât mai bună între oraşe va fi benefică pe viitor şi va încununa cu
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
succes viitoarele proiecte.
intrarea 2, Sector 1
Pe ordinea de zi s-au regăsit teme de discuţii privind principalele probleme
Tel: 021.311.71.97
Fax: 021.310.71.66
AOR ca: nevoia de comunicare cu membri şi implicarea acestora; situaţia plăţii
e-mail: aor@aor.ro
cotizaţiei membrilor; serviciile prestate de AOR şi nu în ultimul rând proiectele
www.aor.ro
AOR. Dar s-au dezbătut şi teme privind principalele probleme ale administraţiei
publice locale privind: Nevoia de descentralizare reală şi de consolidare a autonomiei
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locale; modificarea şi completarea urmatoarelor legi: Legea 215/2006 privind
Hârşova
administraţia publică locală – includerea OG nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi a Legii
Tel./fax: 0241.872.241
393/2004 privind statutul Aleşilor locali, Legea 273/2006 privind finanţele publice
e-mail:
aor_presedinte@yahoo.com locale, Salarizarea primarului – demersuri ale AOR, Codul Administrativ, Legea
416/2001 privind venitul minim garantat şi Legea 448/2006 – privind protecţia şi
promovarea drepturilor personale cu handicap, Legea 118/1999 – privind statutul
funcţionarilor publici şi Legea 7/2004 – Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Discuţii pe Lista de probleme transmise Guvernului României şi Îmbunătăţirea
accesării Fondurilor Europene.
Recunoaşterea demnităţii funcţiei de primar cât şi considerentul că primarul
trebuie să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu toţi angajaţii din
aparatul propriu a suscitat nenumărate discuţii şi păreri. Salarizarea primarului
comunei, oraşului sau municipiului trebuie să se facă ţinând cont de numărul
locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale cât şi de alte competenţe legale. Din
păcate însă, sprijinul necesar în această problemă nu a fost acordat.
Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice a fost propusă spre dezbatere de domnul Ionel Chiriţă, aducând la cunoştinţă
propunerea AOR vis-a-vis de art. 34 din Legea salarizării pe 2011. Propunerea AOR
este următoarea: Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din
structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale, din autorităţile
administraţiei publice locale, din aparatul propriu al acestora , din instituţiile publice,
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din societăţile comerciale şi din regiile, din subordinea acestora , nominalizat în
echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare,
precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau
nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de plata
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Oraş Sălişte, jud. Sibiu sumelor din proiect pentru activităţile şi timpul de muncă corespunzător, la care se
adaugă plata pentru timpul alocat pentru activitatea desfăşurată în unităţile prevăzute
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la art. 1 în care este angajat, care nu poate fi mai mare de 75% din veniturile
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angajatului ce corespund duratei de lucru prevăzute de normele legale în vigoare; iar
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începând cu 1 ianuarie 2011, în locul sumei de până la 75% de o majorare de până la
e-mail:
25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional
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cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de
numărul de proiecte în care este implicat.
Pentru cei ce nu au putut ajunge vineri, 10 decembrie la Palatul Prlamentului
Birou AOR
Bucureşti
unde a avut loc Evenimentul de deschidere (lansare) a Proiectului pentru
îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către autorităţile administraţiei
Piata Walter Mărăcineanu,
publice locale din orase, domnul Ionel Chiriţă a oferit câteva informaţii esenţiale
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
privind derularea acestui proiect. A subliniat încă o data obiectivul principal al
intrarea 2, Sector 1
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acestui proiect, şi anume îmbunătăţirea modului de accesare a Fonduriloe Europene
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prin înţelegerea rolului instituţiilor Uniunii Europene şi a modului în care se poate
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colabora cu acestea. Posibilităţile de dezvoltare a oraşelor pot fi mari dacă lucrurile
www.aor.ro
îşi urmează cursul stabilit. Europarlamentarii doresc să sprijine organizarea de vizite
ale primarilor de oraşe pentru a cunoaşte instituţiile europene. Deasemeni este
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necesar ca acordarea de fonduri să se facă acolo unde există potenţial de dezvoltare,
Hârşova
respectiv acolo unde există un specific al zonei. În mod implicit există şi o serie de
probleme în accesarea Fondurilor Europene, ce pot fi depăşite doar prin informare
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continuă şi o strânsă colaborare între europarlamentari şi primarii de oraşe.
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În încheiere, sunt prezentate mulţumiri participanţilor.
aor_presedinte@yahoo.com

Intocmit,
Mihaela Penca,
Angajat regional AOR

Date bancare: Cont bancar: RO07RZBR0000060005696786; Banca: RAIFFEISEN BANK Sălişte
Cod fiscal: 13810572

