COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la:
Efectele noului mecanism al echilibrării bugetelor locale impus prin Legea
nr.186-2014 a bugetului de stat pe anul 2015
SITUAŢIE DE FAPT, CAUZE, CONSECINŢE şi PROPUNERI
Jumătate dintre oraşe între bucurie şi extaz, iar cealaltă jumătate între dezamăgire
şi agonie
Asociaţia Oraşelor din România salută şi sustine toate iniţiativele, demersurile menite să
contribuie la dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale, inclusiv cele
legate de asigurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea
atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităti administrativteritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi a cheltuielilor curente respective fiind
consecventă principiului asigurării bugetul minim de funcţionare pentru care AOR pledează
din 2001 când a pus în discuţie prima dată acest concept.
În toată această perioadă, pe parcursul a 14 ani, Asociaţia Oraşelor din România a pledat
ca distribuirea sumelor de echilibru să se facă după o analiză corespunzătoare astfel încât să
asigure un buget minim de funcţionare care să tină cont de: numărul de locuitori; suprafaţa
intravilană; lungimea drumurilor locale, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor de iluminat
public (a numărului de corpuri de iluminat); gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale,
sumele necesare pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; organizarea şi
funcţionarea unor servicii publice (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.) care deservesc pe langă locuitorii acestor uat-uri şi locuitorii din comunele
învecinate.
Prin Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, s-a aprobat ca în anul 2015 prin
derogare de la prevederile art.33 alin.(2)-(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor să se facă prin asigurarea unor limite de venituri proprii pe
categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul
2013, astfel:
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a) 1.500.000 lei pentru comune;
b) 6.000.000 lei pentru oraşe;
c) 20.000.000 lei pentru municipii;
d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ;
e) 80.000.000 lei pentru judeţe.
În urma adoptării acestor limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativteritoriale autorităţile administraţiei publice locale doar mai puţin de jumătate dintre cele 3181
comune, oraşe şi municipii pot avea speranţa că vor avea sumele necesare pentru asigurarea
funcţionării unor servicii de strictă necesitate oricărei comunităţi cum ar fi: asigurarea
funcţionării primăriei şi asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor din primărie şi al
serviciilor din subordine; o dotare corespunzătoare şi condiţii decente pentru desfăşurarea
activităţii unităţilor şcolare şi a celor medicale; asigurarea siguranţei cetăţeanului care să
cuprindă cel puţin iluminatul nocturn şi servicii pentru asigurarea ordinii publice şi a siguranţei
cetăţeanului (poliţie locală şi alte servicii de pază şi protecţie); servicii de asistenţă socială
pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate (persoane în vârstă, persoane aflate în
dificultate sau victime ale violenţei domestice şi a abuzului fizic), a unei infrastructuri
instituţionale şi edilitar-urbane funcţionale.
Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România crede că în cazul acestor uat-uri alocarea
sumelor prevăzute de HG 14/14.01.2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezintă un pas esenţial pentru asigurarea
bugetului minim de funcţionare a acestor uat-uri.
Din păcate, în lipsa unei fundamentări corecte şi în lipsa unei consultări cu structurile
asociative ale unitaţilor administrativ-teritoriale, au fost comise mai multe erori, esenţiale în
demersul pentru o echilibrare corectă a bugetelor locale pentru cealaltă jumătate a unităţilor
administrativ-teritoriale.
În acest fel 661 de unităţi administrativ-teritoriale ( 512 comune, 88 oraşe şi 61 municipii) au
fost excluse de la prima etapă a echilibrării primind sume nesemnificative în cea de-a doua
etapă (de regulă câteva zeci sau sute de lei) la care se adaugă aproximativ 1.000 uat-uri
(comune, oraşe şi municipii) care au primit sume de echilibrare mai mici decât anul trecut.
Pentru oraşe când spunem mai puţin decât anul trecut ne referim la sume de până la 3-4
milioane lei, care reprezintă o pierdere de aproximativ un sfert din bugetele oraşelor respective,
în unele cazuri chiar mai mult.
Stabilirea limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în
calcul veniturile proprii realizate pe anul 2013, în cadrul aceleiaşi categorii de unităţi
administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii sau judeţe) s-a făcut fără să se ţină cont de
criteriile reale care diferentiază unităţi administrativ-teritoriale în problemele pe care le au şi
pentru a căror rezolvare sunt indreptăţite să reclame respectarea art. 9, alin. 1 din Cartea
europeană a autonomiei locale ,,Colectivităţile locale au dreptul în cadrul politicii economice
naţionale la resurse proprii suficiente de care ele pot dispune în mod liber în exerciţiul
competenţelor lor.” ratificată de România prin Legea nr. 199 din 1997.
Analizând Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 şi H.G.14/2015
constatăm că:
1. O comună cu o populaţie de pană în 1.000 de locuitori (sunt aproape 100 de comune)
are aceeaşi limită de venituri de 1.500.000 lei ca o comună de peste 10.000 de locuitori
(sunt 35 astfel de comune) sau mai mult.
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Un oraş cu o populaţie de până în 3.000 de locuitori are aceeaşi limită de venituri de
6.000.000 lei ca un oraş de 20.000 până la 40.000 de locuitori (sunt 15 de astfel de
oraşe).
Un municipiu de până în 12.000 de locuitori (mun. Orşova sau mun. Beiuş) are aceeaşi
limită de venituri de 20.000.000 lei cu un municipiu de 60.000-70.000 de locuitori (mun.
Hunedoara, mun Bârlad, mun. Roman ş.a.).
2. Limitele de venituri sunt stabilite cu totul arbitrar şi în cazul unităţilor administrativteritoriale de aceeaşi dimensiune, dar de tipuri diferite (comune, oraşe sau municipii).
Astfel, o unitate administrativ-teritorială de aprox 11.000-13.000 de locuitori are limita de
venituri de 1.500.000 lei dacă este comună, 6.000.000 lei dacă este oraş şi 20.000.000
lei dacă este municipiu.
ATENŢIE:
Nu este de înţeles şi nici nu poate fi acceptat ca un oraş cu de 20.000 până la
40.000 de locuitori (sunt 15 de astfel de oraşe) să aibă o limită de venituri de
6.000.000 lei în timp ce un municipiu de până în 12.000 de locuitori sau de 15.000
de locuitori (sunt 16 astfel de municipii) să aibă o limită de venituri de 20.000.000
lei.
3. Nici suprafaţa diferită în cazul unităţilor administrativ-teritoriale de acelaşi tip, cu aceeaşi
populaţie, nu contează, uat-urile având aceeaşi limită de venituri de 1.500.000 lei dacă
este comună, 6.000.000 lei dacă este oraş şi 20.000.000 lei dacă este municipiu
(exemple: comuna Lipăneşti, jud Prahova cu o populaţie de 5.344 şi o suprafaţă de 360
de hectare în comparaţie cu comuna Vişeul de Jos; avem oraşe şi municipii care la
aceeaşi populaţie au suprafeţe intravilane de 3-4 ori mai mari).
4. Alte elemente importante pentru echilibrare au fost omise sau eronat luate în calcul:
a. Deşi unele unităţi administrativ-teritoriale au un număr mare de sate
aparţinătoare (exemplu: Comuna Cornereva, jud. Caraş Severin, are în
componenţa 40 sate, iar Oraşul Sălişte are în componenţă 9 sate) ceea ce le
deosebeşte de cele care nu au sate aparţinătoare, pe tipuri de unităti
administrativ-teritoriale avem aceleaşi limite de venituri (1.500.000 lei pentru
comune şi 6.000.000 lei pentru oraşe);
b. Nu a contat nici numărul dublu/triplu sau mai mare de număr de kilometri de
drumuri sau de reţele de apă sau canalizare şi nici numărul dublu/triplu sau mai
mare de număr de lămpi din reţeaua de iluminat public în cazul unităţilor
administrativ-teritoriale cu suprafeţe mari sau/şi număr mare de sate;
c. La stabilirea limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativteritoriale au fost luate în calcul veniturilor proprii realizate pe anul 2013, venituri
proprii ocazionale rezultate din vânzarea unor clădiri, terenuri sau alte bunuri
care nu se mai realizează în 2015;
5. La diferenţierea dintre limitele de venituri pe tipuri de unităti administrativ-teritoriale
(1.500.000 lei pentru comune; 6.000.000 lei pentru oraşe; 20.000.000 lei pentru
municipii) nu s-a luat în calcul că unele unităţi administrativ-teritoriale cu precădere
majoritatea oraşelor şi municipiilor, faţă de celelalte unităţi administrativ-teritoriale, au în
plus: licee, spitale, creşe, evidenţă informatizată a persoanei, casa de cultură, centre
permanente pentru persoane în vârstă şi alte servicii sociale, poliţie locală şi alte servicii
care deservesc pe langă locuitorii oraşului şi locuitorii din comunele învecinate;
Exemplu: oraşul Comăneşti are spital - cu un număr 120 de paturi - liceu, 5 şcoli
generale, 5 grădiniţe, creşe, serviciu de evidenţă informatizată a persoanei,
societăţi de gestionare a unor servicii publice locale pentru managementul apei,
pentru managementul deşeurilor, pentru transport local, alte servicii)

Date bancare – Cont bancar: RO07RZBR0000060005696786 ; Banca RAIFFEISEN BANK ; Cod Fiscal: 13810572

6. Analizând H.G.14/2015 constatăm că unităţile administrativ-teritoriale medii şi mari au în
continuare surse financiare insuficiente pentru ca autorităţile administraţiei publice locale
să poată îndeplini atribuţiile prevăzute de lege şi să asigure servicii publice complete,
diverse, de calitate şi accesibile tuturor cetăţenilor – componente ale calităţii vieţii în
comunităţile locale.
Exemplul 1:
Comună mică

Comuna mare

- Comuna Bunila, din jud. Hunedoara cu
o populaţie de 330 de locuitori primeşte la
echilibrare 1.347 mii lei (614 mii din cota
de 18,5% + 728 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 4,047 mii lei/locuitor
şi un buget de 1.500 mii lei, prin urmare
4,545 mii lei/locuitor;

- Comuna Belceşti, din jud. Iaşi cu o
populaţie de 11.019 de locuitori primeşte
la echilibrare 662 mii lei (556 mii din cota
de 18,5% + 106 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 0,060 mii lei/locuitor şi
un buget de 1.500 mii lei, prin urmare
0,136 mii lei/locuitor;

- Comuna Gogoşu, din jud. Dolj cu o
populaţie de 662 de locuitori primeşte la
echilibrare 1.165 mii lei (681 mii din cota
de 18,5% + 484 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 1,760 mii lei/locuitor
şi un buget de 1.500 mii lei, prin urmare
2,266 mii lei/locuitor;

- Comuna Sadova, din jud. Dolj cu o
populaţie de 8.464 de locuitori primeşte la
echilibrare 441 mii lei (258 mii din cota de
18,5% + 183 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 0,052 mii lei/locuitor şi
un buget de 1.500 mii lei, prin urmare
0,177 mii lei/locuitor;

Exemplul 2:
Oraş mic
- Oraşe cu o populaţie de 3 - 4 mii de
locuitori primesc la echilibrare 3 - 5
milioane lei având o alocare de 1,3 - 1,5
mii lei/locuitor şi un buget de 6.000 mii lei,
prin urmare până la 3,5 mii lei/locuitor;

Oraş mediu
- Oraşul Dăbuleni, din jud. Dolj cu o
populaţie de 12.211 de locuitori primeşte
la echilibrare 2.733 mii lei (1.597 mii din
cota de 18,5% + 1.136 mii din sumele de
TVA) având o alocare de 0,224 mii
lei/locuitor şi un buget de 6.000 mii lei,
prin urmare 0,491 mii lei/locuitor;
- Oraşul Dărmăneşti, din jud. Bacău, cu o
populaţie de 14.321 de locuitori primeşte
la echilibrare 2.316 mii lei (872 mii din cota
de 18,5% + 2.316 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 0,162 mii lei/locuitor şi
un buget de 6.000 mii lei, prin urmare
0,419 mii lei/locuitor;
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Exemplul 3:
Municipiu mic

Municipiu mediu

- Municipiul Orşova, din jud. Mehedinţi,
cu o populaţie de 11.945 de locuitori
primeşte la echilibrare 12.882 mii lei
(1.817 mii din cota de 18,5% + 11.065 mii
din sumele de TVA) având o alocare de
1,078 mii lei/locuitor şi un buget de
20.000 mii lei, prin urmare 1,674 mii
lei/locuitor;

- Municipiul Medgidia, din jud. Constanţa
cu o populaţie de 42.967 de locuitori
primeşte la echilibrare 2.043 mii lei (2.043
mii din cota de 18,5% + 0 mii din sumele
de TVA) având o alocare de 0,048 mii
lei/locuitor şi un buget de 20.000 mii lei,
prin urmare 0,465 mii lei/locuitor;

- Municipiul Beiuş, din jud. Bihor cu o
populaţie de 10.962 de locuitori primeşte
la echilibrare 10.592 mii lei (6.660 mii din
cota de 18,5% + 3.932 mii din sumele de
TVA) având o alocare de 0,966 mii
lei/locuitor şi un buget de 20.000 mii lei,
prin urmare 1,824 mii lei/locuitor;

Exemplul 4:
Oraş de aproximativ 12.000 locuitori

Municipiu de aproximativ 12.000 locuitori

- Oraşul Tăndărei, din jud. Ialomiţa, cu
o populaţie de 13.222 de locuitori
primeşte la echilibrare 238 mii lei (44
mii din cota de 18,5% + 194 mii din
sumele de TVA) având o alocare de
0,018 mii lei/locuitor şi un buget de
6.000 mii lei, prin urmare 0,454 mii
lei/locuitor;

- Municipiul Orşova, din jud. Mehedinţi, cu o
populaţie de 11.945 de locuitori primeşte
la echilibrare 12.882 mii lei (1.817 mii din
cota de 18,5% + 11.065 mii din sumele de
TVA) având o alocare de 1,078 mii
lei/locuitor şi un buget de 20.000 mii lei, prin
urmare 1,674 mii lei/locuitor;

- Oraşul Moldova Nouă, din jud. CaraşSeverin, cu o populaţie de 12.565 de
locuitori primeşte la echilibrare 359
mii lei (69 mii din cota de 18,5% + 290
mii din sumele de TVA) având o
alocare de 0,029 mii lei/locuitor şi un
buget de 6.000 mii lei, prin urmare
0,477 mii lei/locuitor;

- Municipiul Beiuş, din jud. Bihor, cu o
populaţie de 10.962 de locuitori primeşte la
echilibrare 10.592 mii lei (6.660 mii din cota
de 18,5% + 3.932 mii din sumele de TVA)
având o alocare de 0,996 mii lei/locuitor şi un
buget de 20.000 mii lei, prin urmare 1,824
mii lei/locuitor;

7. Din cauza faptului că stabilirea limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi
administrativ-teritoriale s-a făcut fără să se ţină cont de numărul de locuitori, de
suprafaţă şi de celelalte criterii, cu luarea în calcul a unor venituri ocazionale din anul
2013, în cadrul aceleiaşi categorii de unităţi administrativ-teritoriale (comune, oraşe,
municipii sau judeţe) unităţile administrativ-teritoriale medii şi mari sunt dezavantajate în
raport cu unităţile administrativ-teritoriale mici, la toate categoriile de uat-uri (comune,
oraşe, municipii sau judeţe).
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ATENŢIE:
Pentru un oraş de 20.000 - 30.000 locuitori salariile pentru funcţionarea primăriei
sunt de 3.500.000 - 4,0 milioane lei, adică între 55-65% din bugetul echivalent
limitelor de venituri proprii.
Restul cheltuielilor de unde vor fi susţinute ?
8. Unele unităţi administrativ-teritoriale medii şi mari îşi ating limitele de venituri pe tipuri de
unităţi administrativ-teritoriale (1.500.000 lei pentru comune; 6.000.000 lei pentru oraşe;
20.000.000 lei pentru municipii) din fiscalitatea locală (în special din taxele şi impozitele
locale), excluderea acestora de la echilibrare neavând o susţinere argumentată.
ATENŢIE:
Belceşti nu este o comună bogată, dar are peste 11.000 de locuitori.
Filiaşi nu este un oraş bogat dar are aproape 20.000 de locuitori.
Hunedoara nu este un municipiu bogat dar are aproape 70.000 de locuitori.
9. Sistemul de echilibrare propus demotivează colectarea taxelor şi impozitelor locale în
unităţi administrativ-teritoriale care primesc mulţi bani, favorizându-le să nu depună
diligenţele necesare în încasări, şi defavorizând unităţi administrativ-teritoriale care se
străduiesc să încaseze impozite şi taxe (inclusiv prin executări silite), gradul de
colectare a veniturilor proprii nemaifiind o acţiune importantă în alimentarea bugetului
local.
ATENŢIE:
A evaluat cineva efectele „CAPITOLULUI XI - Facilităţi comune - Art. 286 - Scutiri şi
facilităţi stabilite de consiliile locale” din Legea 571/2003 actualizată 2013 privind
Codul Fiscal ?
(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a
acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoană fizică ce datorează acest
impozit.
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a
acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care
datorează acest impozit.
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului
pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai
mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de
şomaj sau ajutor social.
ÎNTREBARE: Va mai exista interes pentru colectarea impozitelor şi taxelor locale
în uat-urile care îşi asigură funcţionarea din sumele primate prin noul sistem de
echilibrare dacă aceste sume primate reprezintă 60%; 70%; 80% sau chiar
aproape 90% din bugetul uat-ului ?
10. Aşa cum am arătat în exemplele de mai sus, acest sistem de echilibrare a bugetelor
locale crează mari discrepanţe în ceea ce priveşte sumele disponibile în bugetul local
raportate la numărul de membri ai colectivităţii locale.
ATENŢIE:
Avem multe comune cu buget de 5,000 mii lei/locuitor (două dintre ele având chiar
peste 10,000 mii lei/locuitor) în timp ce avem foarte multe comune cu buget mai
mic de 0,200 mii lei/locuitor.
Avem oraşe cu buget de 2,000 mii lei/locuitor, în timp ce avem multe oraşe cu
buget mai mic de 0,400 mii lei/locuitor.
Avem municipii cu buget de 1,600 mii lei/locuitor, în timp ce avem multe oraşe cu
bugete mai mici de 0,600 mii lei/locuitor.
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11. Multe dintre unităţile administrativ-teritoriale care nu mai primesc sume de echilibrare
sau primesc sume mici, nu vor putea să îşi mai susţină finanţarea investiţiilor derulate cu
fonduri externe nerambursabile si, de asemenea, nu vor putea sa isi mai sustina unele
servicii publice de interes local, finanţate din bugetul propriu.
ATENŢIE:
Aprecierea la gramadă, fără să ia în calcul numărul şi mai ales valoarea
proiectelor, nu poate fi un demers acceptabil pentru alocarea sumelor de
echilibrare pentru susţinerea proiectelor cu finanţare europeană.

Prin urmare, aşa cum au menţionat cei prezenţi la întâlnirea cu Domnul
Darius-Bogdan Vâlcov, Ministerul Finanţelor Publice şi Doamna Sirma Caraman,
Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din
21.01.2015, principiul asigurării unor bugete minime de funcţionare prin stabilirea
limitelor de venituri conform Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
este binevenit, asigurând în aproape jumătate dintre oraşe, funcţionarea unor
servicii de strictă necesitate, de care ar trebui să beneficieze oricare comunitate,
precum şi îndeplinirea atribuţiilor autoritaţilor administraţiei publice locale.
Deasemeni, Asociaţia Oraşelor din România reafirmă poziţia fermă exprimată
ca pentru mai bine de 50 % dintre oraşele ţării (aproximativ 110 oraşe) care nu
primesc sume de echilibrare în prima etapă a echilibrării sau care primesc sume
de echilibrare mai mici decât în anii anteriori această procedură de echilibrare
trebuie corectată prin mărirea limitelor de venituri proprii în cadrul acelorlaşi
categorii de unităţi administrativ-teritoriale pornind de la limitele stabilite prin
Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (de la 1.500.000 lei pentru
comune, de la 6.000.000 lei pentru oraşe si de la 20.000.000 lei pentru municipii),
prin luarea în calcul: a numărului de locuitori; suprafeţei intravilane; lungimii
drumurilor locale, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor de iluminat public (a
numărului de corpuri de iluminat); a gradului de colectare a impozitelor şi taxelor
locale; a sumelor necesare pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă; precum şi organizarea şi funcţionarea unor servicii publice
(licee; spitale; creşe; servicii de evidentă informatizată a persoanei; case de
cultură; centre permanente pentru persoane în vârstă şi alte servicii sociale;
poliţie locală; gropi ecologice sau staţii de transfer, servicii de furnizare agent
termic şi apă caldă ş.a.) care deservesc pe langă locuitorii acestor uat-uri şi
locuitorii din comunele învecinate.
Pentru bugetele din 2015 ale celor aproximativ 110 oraşe care nu primesc
sume de echilibrare în prima etapă a echilibrării sau care primesc sume de
echilibrare mai mici decât în anii anteriori, Asociaţia Oraşelor din România
solicită Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, pentru primele două trimestre, alocarea unor sume care să
acopere sumele necesare astfel încât toate unitaţile administrativ-teritoriale să
primească în anul 2015, cel puţin sumele primite în anul 2014, urmând ca în
trimestrul al treilea sa fie adăugate sumele de echilibrare rezultate ca urmare a
stabilirii noilor limite de venituri pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale
conform criteriilor din paragraful anterior.
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Deasemeni, solicităm Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice o consultare reală între părţi atât în cadrul
Comitetului de finanţe publice locale care nu mai functionează de multă vreme, cât şi în
cadrul procedurilor de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, prevăzute de HG 521/2005 şi
urgentarea elaborării Codului Finanţelor Publice care să reunească şi să armonizeze
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Codul fiscal şi Codul de procedură
fiscală şi care să corecteze erorile din cadrul acestor legi.
În speranţa unui dialog cât mai bun cu toţi partenerii, pentru rezolvarea rapidă şi pe
cale de parteneriat, folosind bunele practici ale activităţilor de administraţie publică din
oraşe, Asociaţia Oraşelor din România doreşte să contribuie la rezolvarea problemelor
privind continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei
colectivităţilor locale şi descentralizare.

Bucureşti
19.02.2015

Consiliul Director AOR
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