PROIECT
Propunere pentru ORDINEA DE ZI
La Consiliul Director AOR,
Hotelul PALACE 4****, din Staţiunea Govora, 18-20 FEBRUARIE 2015
A. AOR participant activ în implementarea şi dezvoltarea politicilor publice:
1. Analizarea consecinţelor rezultate ca urmarea a schimbării sistemului se echilibrare a
bugetelor locale în urma adoptării Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 şi a
H.G.14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de
18,5 din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Susţinerea bugetelor minime de funcţionare prin stabilirea unor limite de venituri proprii pe
categorii şi ranguri de unităţi administrativ-teritoriale.
Identificarea soluţiilor pentru depăşirea dificultăţilor în care au fost puse autorităţile
administraţiei publice locale din oraşele care nu au fost excluse de la prima etapă a echilibrării
bugetelor locale.
2. Promovarea unei legislaţii bazate pe subsidiaritate, autonomie locală şi întărire a capacităţii
administrative - corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse
legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în exercitarea
atribuţiilor.
Popuneri pentru modificarea principalelor legi din administraţia publică locală:
 Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală;
 Legea nr. 393/2004 – privind statutul aleşilor locali;
 Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale;
 Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici;
 Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal;
 Codului de procedură fiscală.
3. Alte probleme cu care se confruntă oraşele din România şi, de fapt, autorităţile administraţiei
publice locale ale acestora.
Poziţia AOR privind salarizarea necorespunzătoare a persoanelor din aparatul de specialitate
al primarului, precum şi al celui din celelalte servicii şi instituţii publice de interes local.
B. Probleme organizatorice:
1. Prezentarea raportului de activitate pe trimestrul IV 2014;
2. Prezentarea raportului financiar-contabil privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli al AOR la 31 decembrie 2014;
3. Prezentarea situaţiei încasării cotizaţiilor;
4. Prezentarea raportului de activitate pe trimestrul IV 2014 privind punctele de vedere ale
asociaţiei faţă de propunerile legislative primite de AOR;
5. Informare privind implementarea proiectelor cu finanţare europeană derulate de AOR;
6. Reprezentarea AOR în colaborarea cu ministerele, comisiile parlamentare şi alte structuri;
C. Diverse.

