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În perioada 16-18 martie a.c. a avut loc la Bucureşti cea de-a
XVIII-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România.
La eveniment au participat 125 de reprezentanţi ai oraşelor. Deşi
Asociaţia Oraşelor a transmis invitaţii către Administraţia Prezidenţială,
către Premier şi către 10 ministere acestea nu au fost onorate; astfel
primaria@saliste-sibiu.ro singurul ministru care a luat parte la eveniment a fost dl. Valeriu Tabară
– ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în timp ce Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
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Sociale au fost reprezentate la nivel de secretari de stat prin domnii
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Gheorghe Emacu şi Valentin Mocanu. Celelalte ministere invitate la
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României pentru desfiinţarea unităţilor spitaliceşti, eliminarea unor surse
pentru veniturile bugetelor locale prin anularea plăţii impozitelor la
Birou AOR
punctul de lucru, lipsa fondurilor pentru finalizarea de investiţii în
Hârşova
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Membri Asociaţiei Oraşelor din România, întruniţi în cadrul Adunării
Generale din 17 martie 2011, la Bucureşti, au adoptat următoarea
Rezoluţie
privind impactul actelor normative asupra comunităţilor locale
Avînd în vedere prevederile art.8 al Legii 215/2006 privind
administraţia publică locală şi ale HG 521/2005 privind procedura de
consultare de către autorităţile administraţiei publice centrale a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, a
proiectelor de acte normative care ne privesc în mod direct, informăm
Guvernul României că prevederile legilor, ordonanţelor de guvern,
hotărârilor de guvern sau a altor acte normative care au fost adoptate cu
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nerespectarea procedurilor privind consultarea structurilor asociative din
administraţia publică locală şi cu nesocotirea punctelor de vedere ale
structurilor asociative ne sunt inopozabile.
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Drept urmare, actele normative adoptate prin ignorarea punctelor de
vedere ale structurilor asociative nu pot fi aplicate la nivelul
comunităţilor locale.

Adunarea Generală îl mandatează pe preşedintele AOR să atace în
primaria@saliste-sibiu.ro instanţă, în numele comunităţilor membre, toate actele normative care
încalcă procedurile de consultare şi principiile autonomiei locale.
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