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COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia Oraşelor din România se va folosi de toate pârghiile legale pentru ca
Programul de guvernare să fie respectat
Asociația Orașelor din România (AOR) reînnoieşte apelul către toţi primarii din România,
indiferent de culoarea politică, să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu
susţină proiectul Legii bugetului de stat pe 2018 în forma prezentată de Guvern.
Primarii trebuie să le ceară tuturor parlamentarilor să voteze, în plenul Parlamentului,
Legea bugetului de stat pe 2018 cu amendamentele AOR însuşite şi depuse de către
PSD, PNL şi PMP, în conţinut identic, la comisiile de buget şi finanţe din cele două
camere, amendamente care sunt apropiate de conţinutul celor depuse de UDMR şi a
celor depuse de USR.
Analizând proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, AOR a atenţionat
membrii guvernului şi pe cei ai comisiilor de buget finanţe din cele două camere, precum
şi opinia publică, asupra unor aspecte vitale referitoare la buna funcţionare a
administraţiei publice, dar mai ales asupra impactului negativ pe care reducerea finanţării
o are asupra dezvoltării oraşelor şi a formulat, în numele celor 217 oraşe, următoarele
observaţii şi cerinţe:


În urma reducerii cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% (OUG 79/2017) toate
cele 217 oraşe din România înregistrează pierderi de venituri alocate direct şi/sau din
echilibrarea bugetelor, fapt pentru care solicităm “Creșterea cotelor defalcate din
impozitul pe venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a masei impozabile
prin includerea impozitului din pensii” (n.n.: Text preluat din Programul de Guvernare
2017-2020);



AOR a solicitat creşterea asigurării unui buget minim de funcţionare de la nivelul
sumei de 750 lei/locuitor la 850 lei/locuitor pentru unităţile administrativ-teritoriale (în
mare parte oraşe şi municipii) care deservesc pe lângă locuitorii proprii şi locuitorii din
zona geografică corespunzătoare altor unităţi administrativ-teritoriale situate împrejur;



Ca urmare a introducerii procedurii de folosire a 50% din “excedentul” de la
31.12.2016 pentru compensarea pierderilor cauzate de reducerea cotei impozitului pe
venit de la 16% la 10%, oraşele pierd o medie de 2 milioane lei/oraş, într-un total de
aproape 400 milioane la nivelul tuturor celor 217 oraşe;



AOR a atras atenţia că cea mai mare parte a sumelor denumite în proiectul Legii
bugetului de stat pe 2018, “excedent”, sunt sume corespunzătoare obligaţiilor unităţilor
administrativ-teritoriale pentru cofinanţarea sau finanţarea proiectelor susţinute din
fondurile europene şi/sau credite bugetare neutilizate din motive obiective şi a solicitat
renunţarea la scăderea a 50% din “excedentul” de la 31.12.2016.
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Asociaţia Oraşelor din România se va folosi de toate pârghiile legale pentru ca Programul
de guvernare să fie respectat.
Conform art. 103 din Constituţia României, Parlamentul învesteşte Guvernul şi aprobă
Programul de guvernare printr-o Hotărâre comună a celor două Camere ale sale.
Pragmatic, din punct de vedere juridic, Proiectul privind Legea bugetului de stat pe anul
2018 încearcă să modifice Programul de guvernare, adică încearcă să modifice
Hotărârea Parlamentului României privind aprobarea programului de guvernare 20172020 şi învestirea Guvernului, ceea ce este inadmisibil.
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