Lista cu problemele cu care se confruntă
administraţia publică locală din oraşe
Nr.
Crt.

Definirea
problemelor sesizate

Observaţii

0

1

2

1.

Susţinerea conceptului Oraşul centru de dezvoltare zonală prin realizarea unui Program Naţional pentru
realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală care să asigure resurse suficiente (financiare, materiale, umane,
legislative şi instituţionale) pentru exercitarea atributiilor autoritatilor administraţiei publice locale în
corespondenţă cu competenţele prevăzute de constituţie şi de celelalte legi în vigoare;

2.

Sprijinirea bugetelor locale prin promovarea unui Program Naţional de Infrastructură Locală pentru
Oraşe, cu sume aprobate prin legea anuală de aprobare a bugetului de stat, care să asigure alocarea
fondurilor pentru realizarea unor obiective de infrastructură locală (inclusiv variante ocolitoare pentru oraşe)
prin susţinerea conceptului de dezvoltare policentrică: Oraşul Centru de Dezvoltare Zonală (accesează
www.aor.ro).

3.

Stabilirea unui Program pentru asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor proiectelor care
intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală şi construirea de locuinţe sociale si de locuinţe ANL pentru tineri cu vânzare în
rate prin u.a.t.-uri;

4.

Modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, pentru asigurarea creşterii veniturilor bugetelor locale, astfel încât să se respecte
prvederile legii privind secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare privind bugetele locale şi să
sprijine creşterea capacității administrativ-financiare a unităților administrativ-teritoriale pentru creșterea
gradului de dezvoltare locală, eficientizarea cheltuielilor, întărirea disciplinei financiare și consolidarea
autonomiei locale:
- revenirea cotelor din impozitul pe venit ce revine bugetelor locale potrivit Legii 273 din 2006, privind
finanţele publice locale, la 82%, respectiv o cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă de 13% la bugetul
local al judeţului şi o cotă de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului;
- distribuirea de cote defalcate către bugetul local al uat-ului pe teritoriul căruia domiciliaza persoanele
pensionare, din sumele încasate ca impozit pe venitul din pensii virat la bugetul de stat;
- distribuirea de cote defalcate către bugetul local al uat-ului pe teritoriul căruia domiciliază pensionarul,
din impozitul pe pensii plătit către bugetul statului conform Capitolul 6, Titlul III din Codul fiscal,
aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- plata, către bugetele locale, a 50% din redevenţa sau din taxele de concesionare pentru exloatarea
resurselor naturale;
- majorarea sumelor defalcate din TVA alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu
necesităţile reale ale acestora.
- analizarea si corelarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora intr-un raport just pentru toate tipurile de unităţi administrativ-teritoriale (comune,
oraşe, municipii şi judeţe);
- TVA -ul plătit de u.a.t.-uri să se întoarcă la autoritatea locală.
Pentru activităţile generatoare de TVA (colectata) acceptarea deducerii pt TVA- ul dedus.
- Modificarea si corectarea URGENTA a Codului fiscal si a Codului de Procedura Fiscala, pentru
care AOR a dat un aviz NEGATIV inainte de aprobarea lui in 2015.
5.

Îmbunătăţirea modului de repartizare a fondurilor către bugetele locale prin:
- echilibrarea bugetelor locale trebuie sa se faca folosind plafoane stabilite prin legea bugetului de stat pe
anul 2016 care sa porneasca de la sume comparabile plafoanelor stabilite pentru anul 2015, dar care să
fie corectate prin majorarea lor, ținand cont de numarul de locuitori și tipul unitatii administrativteritoriale (comuna / oras / municipiu) in concordanta cu simularea prezentata de AOR;

6.

Stabilirea unui calendar pentru elaborarea Statutului primarului, Codului finanţelor publice locale,
Codului Administrativ și Codului de Procedură Administrativă, pentru
sistematizerea
reglementărilor care privesc administrația publică.

7.

Modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; Conform propunerilor transmise MDRAP, din care;
- salarizarea primarului şi viceprimarului / preşedintelui şi vicepreşeditelui CJ să se facă conform legii,
similar salarizării angajaţilor din administrația publică locală;
- primarul şi viceprimarul / preşedintele şi vicepreşeditele CJ, pe întregul mandatul, să beneficieze de
toate drepturile de care beneficiază angajaţii din administrația publică locală:
,, Pe durata mandatului primarul şi viceprimarul / preşedintele şi vicepreşeditele CJ să primească
o indemnizaţie, ca formă de remunerare a activităţii corespunzatoare acestor funcţii, asimilată
salariului, din punct de vedere fiscal, cu acordarea tuturor drepturilor, respectiv angajarea
tuturor obligaţiilor ca în cazul angajaţilor din administrația publică locală. “
- aceştia îndeplinind o activitate permanentă, asimilată angajaţilor din administraţia publică locală,
referitor la răspunderea pentru semnarea actelor administrative:
,,Contrasemnarea pentru întocmire şi pentru legalitate sau din punct de vedere tehnic a actelor
administrative, după caz, angajează răspunderea persoanelor în cauză. “
,, Semnarea de către primar sau viceprimar fără contrasemnare pentru legalitate sau din punct
de vedere tehnic a actelor administrative, după caz,) angajează răspunderea primarului sau a
viceprimarului.“
- viceprimarul să fie ales de consiliul local, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului;

- primarul să conducă şedinţele consiliului local şi să dispună măsurile necesare pentru pregătirea şi
desfăşurarea în bune condiţii a acestor şedinţe:
,,Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, calitate exercitată de către
primar sau, în lipsa acestuia, de către viceprimar;
În cazul în care primarul şi viceprimarul, respectiv viceprimarii, lipsesc, şedinţa este condusă de
un preşedinte de şedinţă, ales din rândul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi. “
- să se reducă numărul de consilieri locali;
- poliţia şi jandarmeria să aibă atribuţii clare de executare a hotărârilor consiliilor locale;
- alte prevederi stabilite in consultare cu structurile asociative: AcoR, AOR, AMR si UNCJR.
8.

Modificarea legislației din domeniul funcției publice care să asigure: motivarea, răspunderea,
stabilitatea în funcţie, modificarea raportului de serviciu şi profesionalizarea (obligativitatea asigurării
formării şi perfecţionarii profesionale).
Corelarea grilelor privind salarizarea unitară a personalului din primării, consilii județene, direcţii
deconcentrate si alte instituţii.
Exemple:
Exemple:
- salariile angajaţilor din primării faţă de angajatii din alte instituţii (cj, prefecturi, deconcentrate);
- existenta unor discrepante salariale pe functii publice similare in cazul functionarilor publici
(discriminare), prin eliminarea treptelor;
- se inregistreaza diferente MAJORE (ex. un salariat cu aceleasi atributii din cadrul unei primarii are un
salariu de 1/3 din salariul unui functionar din finante)
- salariile poliţiştilor locali faţă de salariile poliţiştilor din poliţia naţională;
- discriminarea functionarilor publici fata de politistii locali (neacordare norma de hrana s.a.);
- neaplicare legislatie referitoare la tichete de vacanta;
- nemotivarea salariala si lipsa protectiei personalului care lucreaza in domeniul achizitiilor publice,
personal supus unor riscuri majore, la stres ridicat, ceea ce duce la plecarea personalului din unitatile
administrative-teritoriale (deficit de personal);

9.

Recunoaşterea demnităţii funcţiilor de demnitare locala prin acceptarea următoarelor principii:
- primarul / preşedintele CJ să aibă cel mai mare salariu real (net) din u.a.t. – mai mare decât directorii de
unităţi şcolare sau de spital sau decât comandantul poliţiei;
- primarul si viceprimarul / preşedintele şi vicepreşedintele CJ să primească toate drepturile de care
beneficiază angajaţii din administrația publică locală;
- primarul si viceprimarul / preşedintele şi vicepreşedintele CJ să poată primi drepturile suplimentare
pentru implicarea in implementarea proiectelor cu finantare externă şi sau în diverse comisii în care se
prevede plata unui spor sau a unei indemnizaţii (exemplu: Comisia locală pentru inventarierea
terenurilor pentru retocedări) fără aviz de la MF, doar cu aprobarea ordonatorului de credite.
Analizarea si completarea legislației în vigoare referitoare la incompatibilităţile şi conflictele de

interese privind aleșii locali şi armonizarea acestora cu necesităţile şi interesele unităţilor
administrativ-teritoriale.
10.

Analizarea si avizarea înfiinţării (redeschiderii) unor spitale.
Asigurarea, prin transfer de la bugetul statului, conform Legii Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, a sumelor pentru:
a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi;
b) dotarea cu aparatură medicală;
c) reparaţii capitale la spitale;
d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi
expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor.

11.

Modificarea HG nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative:
- publicarea avizelor negative date de structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale.
Consultarea structurilor asociative ale unităților administrativ-teritoriale şi a celorlalţi parteneri de
dialog pentru realizarea unor programe care să răspundă nevoilor reale ale comunităţilor locale, să
elimine discriminările dintre u.a.t.-uri, să asigure şanse egale tuturor potenţialilor beneficiari şi
transparenţa în comunicarea tuturor informaţiilor, documentelor, procedurilor, gestionarea şi
utilizarea fondurilor europene.
Diminuarea birocraţiei prin simplificarea procedurilor şi a documentelor, atât în etapa de definire şi
identificare a proiectelor, în elaborarea ghidurilor şi documentelor pentru a uşura scrierea proiectelor
şi a cererii de finanţare, cât şi în verificarea dosarelor, a eligibilităţii proiectului, selecţiei şi
completării dosarelor şi a semnării contractului, precum şi în implementarea proiectelor.
Dinamism şi flexibilitate în stabilirea măsurilor de intervenţie în reconstruirea unor programe prin
transferarea de bani de pe o axă pe alta.
Includerea oraşelor sub 20.000 de locuitori, a satelor aparţinând oraşelor şi zonelor periubane în
rândul entităţilor care sunt eligibile pentru accesarea fondurilor europene din Programului Național
de Dezvoltare Rurală.

12.

Constituirea unui Fond de Intervenţie pentru Finanţarea unor Situaţii Neprevăzute sau Înlăturarea
Calamităţilor Naturale, pentru sprijinirea colectivităţilor locale şi a persoanelor fizice sinistrate

13.

Modificarea Legii nr. 284/2010 și OUG 63/2010 în sensul stabilirii numărului de personal și respectiv a
drepturilor salariale în funcție de numărul de locuitorilor ai unităților administrativ-teritoriale şi a a
numărului şi comlexităţii serviciilor activităţilor de administraţie şi servicii publice pe care
le îndeplinesc autorităţile administraţiei publice locale:
- În oraşe funcţionează instituţii (licee, spitale, creşe, servicii de evidenţă informatizată a persoanei,

instituţii de asistenţă socială, poliţie locală, parchet şi judecătorie, agenţie de ocupare a forţei de
muncă, administraţie financiară şi trezorerie ş.a.) pentru care autorităţile administraţiei publice locale
au un plus de răspunderi (salarii mai mari) şi care necesită resurse suplimentare (mai mult personal);
- Eficientizarea actului administrativ prin corelarea competenţelor cu o capacitate administrativă reală a
unităţilor administrativ-teritoriale (accesează www.aor.ro).
14.

Asigurarea, prin transfer de la bugetul statului, pentru plata restanţelor şi susţinere în viitor, a
sumelor pentru:
- plata burselor elevilor şi a tuturor drepturilor cadrelor didactice (inclusiv cele de navetă);
- plata medicilor şi a asistenţilor medicali din unităţile şcolare şi grădiniţe;
- plata drepturilor cadrelor didactice şi a cadrelor sanitare câştigate prin hotărâri judecătoreşti;
- plata drepturilor persoanelor cu handicap şi a asistenţilor acestora;
- plata ajutoarelor sociale şi a ajutoarelor de încălzire.
- plata drepturilor elevilor cu nevoi educaţionale speciale conform Ordinului nr.5036/25.08.2015 pentru
modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii, elevii şi
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul
ministrului educţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5574/2011.

15.

Trecerea unitatilor dezafectate deţinute de Ministerul Apărării Naţionale la U.A.T.-uri pentru a fi
administrate în folosul comunităţilor locale.

16.

Trecerea terenurilor deţinute de ADS la comune/oraşe/municipii pentru a fi administrate în folosul
comunităţii locale.

17.

Rediscutarea Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu structurile asociative.

18. Finantarea lucrarilor pentru obiectivele având ca beneficiari u.a.t.-urile, cuprinse in programele
ministerelor.
Modificarea legislaţiei în domeniile educaţiei, sănătăţii, tineretului şi sportului, asistenţei sociale şi
ocupării în muncă pentru clarificarea atribuțiilor și responsabilităților tuturor instituțiilor publice
implicate în procesul specific domeniilor menţionate şi acordarea de facilităţi persoanelor fizice şi
juridice care contribuie financiar la susţinerea unor activităţi sau instituţii.
19. Trecerea terenurilor nefolosite detinute de Ministerul Transporturilor – Regia SNCFR-SA la U.A.T. –
uri pentru a fi folosite de comunitatile locale.
20. Modificarea Legii 258/2013 privind modificarea si completarea OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan.
21. Modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor
preluate abuziv, in privinta asigurarii fondurilor necesare platii specialistului in cadastru pentru
comisiile de la orase.

22. Clarificarea unor aspecte referitoare la procedurile de vanzare a terenurilor prevazute in Legea
17/2014 privind unele masuri de vanzare-cumparare a terenurilor agricole.
23. Clarificarea unor aspecte privind OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente.
24. Clarificarea unor aspecte privind Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei,
aplicarea la U.A.T. –uri.
25. Modernizarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul
transparentiarii activitatii si limiarea solicitarilor aberante din partea unor diverse persoane/ONGuri/societati, pentru informatiile deja publicate pe site-ul uat-ului.
26. Modificarea Ordinului nr.619/2015 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, cu privire la
criteriile de eligibilitate, condițiilor specifice și modului de implementare a schemelor de plăți cu in
sensul că asociațiile crescatorilor de animale să poata depune cererea de plată pentru obținerea
subvenției pentru pășunile inchiriate / sau concesionate de la UAT –uri prin reprezentantul legal al
asociației.
Dreptul exclusiv al Consiliilor Locale de a hotărî asupra modului de utilizare a pășunilor, de a permite
efectuarea de investiții fără obligația de a da teren la schimb pentru reîntregirea pășunii.
Modificarea urgentă a Legii nr. 17/2014, în sensul de a transmite la Direcția Agricolă doar oferta de
vânzare, în format electronic și să nu mai fim obligați să transmitem din 3 în 3 zile Dosarele în
totalitate.

Cu deosebită preţuire,
Ionel Chiriţă,
Preşedinte Executiv AOR,

Bucureşti: 22.04.2016

