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A. AOR participant activ în implementarea şi dezvoltarea politicilor publice :
1. Necesitatea asigurării sumelor şi repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor din cota din impozitul pe venit şi a sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul
2016, necesare îndeplinirii competenţelor autorităţilor administraţiei
publice locale;
2. Accesul oraşelor la programele cu finanţare europeană şi/sau
guvernamentală;
3. Susţinerea descentralizării bazată pe principiile subsidiarităţii,
autonomiei locale şi întăririi capacităţii administrative, prin corelarea
competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse
legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în
exercitarea atribuţiilor.
- Propuneri pentru modificarea principalelor legi din administraţia
publică locală:
- Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 393/2004 – privind statutul aleşilor locali; Promovarea
Statutului Primarului;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici.
4. Promovarea unei legislaţii care să susţină :
- Salarizarea corespunzătoare a persoanelor din aparatul de
specialitate al primarului, precum şi al celor din celelalte servicii şi
instituţii publice de interes local;
- Salarizarea corespunzătoare a demnității pe care o reprezintă funcția
de primar, precum şi pentru acordarea indemnizaţiilor primarilor la
pensionarea acestora şi a reducerii vârstei de pensionare;
- O abordare corectă faţă de implicarea şi răspunderea primarului în
emiterea şi semnarea actelor administrative;
B. Probleme organizatorice :
1. Analizarea rezultatului alegerilor locale pentru primarii de oraşe.
2. Analizarea situaţiei membrilor AOR şi a situaţiei încasării cotizaţiilor
la data de 30.06.2016.
3. Informare privind prevederile statutare şi procedura de vot privind
alegerile în AOR.
4. Stabilirea datei, locaţiei şi programului pentru convocarea Adunării
Generale AOR pentru alegeri.
C. Diverse.
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