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EVENIMENTE ORGANIZATE DE AOR:

În perioada 11 – 13 noiembrie a.c. în localitatea Vama, judeţul Satu Mare,
Hotel Valea Mariei (la 20 Km de oraşul Seini) a avut loc întâlnirea trimestrială a
Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România. La întâlnire au participat
reprezentanţi ai 26 oraşe membre. De asemenea au participat ca invitaţi: D-l Viorel Alexandru,
preşedinte ANPS, D-l Niculescu Marian, secretar general ANFP, D-na Niculescu Iuliana, consilier
ANFP, D-l Eugen Popa, MAI , D-l Nicolae Bud, deputat, Anca Dohotariu, Totem Communication,
D-l Director, Prefectura Baia Mare.
Întânirea Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România s-a finalizat cu emiterea a 7
decizii. Acestea pot fi descărcate de pe site-ul: www.aor.ro.
În acelaşi timp, având în vedere îndeplinirea obiectivelor proiectului finanţat prin PODCA
cod SMIS 2970 cu privire la identificarea şi dezvoltarea a 7 birouri regionale ale Asociaţiei Oraşelor
din România, în data de 12.11.2011 a fost inaugurat biroul regional al organizaţiei, aferent regiunii 6.
Conform deciziei Consiliului Director cele 7 birouri de reprezentare ale Asociaţiei au fost
stabilite în oraşele din care provin cei 7 vicepreşedinţi pentru a permite pe de o parte întărirea
continuare
pag. 1membre
responsabilităţii acestuia dar şi pentru a creşte gradul de -implicare
al din
oraşelor
la nivel
regional.
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În acest context, echipa de implementare a proiectului, însoţită de preşedintele
Chiriţă, preşedintele Asociaţiei – Teodor Dumitru Banciu şi vicepreşedintele regiunii 6 – Zamfir
Adoreanu Kraiger, au efectuat o vizită la biroul regional 6 din oraşul Seini- judeţul Maramureş.
Vizita a fost efectuată în contextul mai larg al desfăşurării şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei
în această regiune.
Cu prilejul vizitei au fost observate modul în care îşi desfăşoară activitatea angajatul regional,
existenţa facilităţilor (telefon, internet), precum şi modul prin care a fost semnalată prezenţa biroului
în oraş şi în clădirea primăriei.
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Asociaţia Oraşelor din România a organizat vineri, 10 decembrie 2010, evenimentul de lansare
a Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către

primarii de oraşe.
La acest eveniment, susţinut de către Fundaţia Hanns Seidel şi găzduit de Comisia de
Administraţie din Senatul României, reprezentată de preşedintele acesteia, domnul Marius Gerard
Necula, care s-a desfăşurat în Sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, au participat
europarlamentarii Norica Nicolai, Adrian Severin, Ioan Mircea Paşcu, Petru Luhan şi peste patruzeci
de primari sau reprezentanţi ai acestuia.
Dialogul purtat de cele două părţi a scos în evidenţă următoarele necesităţi:
1. Cunoaşterea de către europarlamentari a nevoilor reale ale oraşelor şi susţinerea
conceptului de dezvoltare policentrică prin recunoaşterea oraşelor ca centre de
dezvoltare zonală şi echiparea acestora cu infrastructura instituţională şi edilitarurbană care să influenţeze pozitiv creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii din toate
localităţile din jurul oraşelor;
2. Realizarea unei comunicări permanente şi informarea reciprocă în timp util;
3. Simplificarea procedurilor şi realizarea în timp mult mai scurt a activităţilor de evaluare a
proiectelor, semnarea contractelor, de verificare a raportărilor şi rambursărilor, de
restituire a sumelor propuse spre decontare şi a celor reprezentând TVA-ul şi de
soluţionare a notificărilor privind modificările sau completărilor făcute în proiect;
4. Rezolvarea rapidă, în parteneriar cu toţi cei implicaţi în gestionarea programelor finanţate
din Fonduri Europene, a tuturor problemelor menţionate în lista de Măsuri pentru
îmbunătăţirea Fondurilor Europene;
5. Construirea unor programe pentru perioada 2014-2020 care să sprijine dezvoltarea
oraşelor prin susţinerea conceptului de dezvoltare policentrică ,,Oraşele centre de
dezvoltare zonală “.
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Primarii de oraşe, învăţaţi să
acceseze fonduri europene
Primarii de oraşe sunt învăţaţi să acceseze fonduri europene printr-un program dezvoltat de
Asociaţia Oraşelor din România în colaborare cu Fundaţia "Hanns Seidel". În cadrul conferinţei de
lansare a programului "Îmbunătăţirea accesării fondurilor europene de către primăriile de oraşe",
europarlamentarul Adrian Severin i-a îndemnat pe primarii români să viziteze Parlamentul European
pentru a obţine consultanţă din partea specialiştilor europeni cu privire la proiectele pe care doresc să
le dezvolte în oraşele lor.
"Este important să se realizeze colaborarea dintre noi şi dumneavoastră, pentru ca agenda
dumneavoastră să ne fie cunoscută atunci când legiferăm", a declarat Adrian Severin. Acesta a
precizat că în noua tendinţă europeană accentul nu se mai pune pe naţional, ci pe regional, iar punctele
cheie sunt administraţiile locale şi instituţiile europene.
"Nu puteam realiza dezvoltarea fără să dăm resurse şi competenţe primarilor. Cred că e timpul
să înţelegem că dezvoltarea ţării trebuie să-şi aibă baza în oraşe, cu toată aria lor de acoperire. Ceva
asemănător trebuie creat şi la nivelul Uniunii Europene", a mai spus Adrian Severin, care a amintit
importanţa creării infrastructurii locale şi regionale.
"O altă problemă este flexibilitatea, la nivelul celor 27 de state. Există fonduri care nu se
consumă - acestea trebuie redirijate corect, nu restituite către acele state mari care vor să-şi reducă
contribuţiile nete. Noi credem că Parlamentul European trebuie să participe la această redirecţionare a
fondurilor", a subliniat Adrian Severin. Preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Teodor
Dumitru Banciu, a arătat că o mare problemă în ceea ce priveşte realizarea unor proiecte o reprezintă
Taxa pe Valoare Adăugată (TVA).
"Ceea ce ne descurajează este TVA-ul. Iniţial ne facem calcule, ne facem un plan. Dar când
regulile se schimbă în timpul jocului, iar TVA-ul creşte brusc, cu 5%, toate aceste calcule sunt date
peste cap, rămâi în aer. Primăriile ar trebui să nu mai plătească TVA la accesarea fondurilor europene.
Aici ar trebui să fie un ajutor de sus în jos", a declarat Dumitru Banciu. Acesta a precizat că oraşul
trebui să fie acea "mică locomotivă" care să tragă după ea comunele, satele şi să contribuie la
dezvoltarea administraţiei, pentru aceasta fiind nevoie de descentralizarea instituţională.
Europarlamentarul Petru Luhan, din cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională, a arătat că sunt alocate
33 de miliarde de euro pentru România, în perioada 2007-2013, însă trebuie să fim capabili să
accesăm aceşti bani.
"Este singura şansă pentru România. Bani sunt, trebuie să fim în stare să-i accesăm. Nu putem
să stăm, să dăm vina pe criză şi să nu facem nimic. Trebuie să existe un acord între reprezentanţii
locali, Guvern şi Comisia Europeană, pentru ca un proiect să fie dus la bun sfârşit indiferent dacă se
schimbă culoarea politică a primarului", a precizat Petru Luhan. Despre fondurile structurale a vorbit
şi europarlamentarul Ioan Mircea Pascu, care a subliniat faptul că acestea nu pot fi accesate din cauza
lipsei cofinanţării proiectelor. "Sfatul meu e să fim destul de realişti - să găsim un mod să depăşim
aceste momente - specialiştii au o mare importanţă în acest sens", a spus Ioan Mircea Pascu, care a dat
asigurări primarilor că dacă vor merge la Bruxelles vor fi puşi în legătură cu experţi pe diferite
domenii de activitate.
- continuare în pag. 4 -
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"Trebuie să terminăm cu populismul, cu orgoliul de a înfiinţa oraşe şi comune noi şi să le
dezvoltăm pe cele existente deja", a declarat europarlamentarul PNL Norica Nicolai, prezentă la
conferinţa AOR. Aceasta a reluat ideea creării unei infrastructuri - "totul porneşte de la infrastructură;
dacă nu ai apă, canalizare, drumuri, nu te poţi aştepta să vină cineva să investească la tine în oraş şi să
ai dezvoltare economică", a spus Norica Nicolai. Aceasta a precizat că proiectele de mediu ar trebui
accesate cu prioritate, deoarece fondurile Uniunii Europene legate de mediu nu vor suferi scăderi.
Norica Nicolai i-a avertizat pe primari să nu se lase tentaţi să accepte depozitarea deşeurilor din afara
teritoriului României.

COMU"Aş mări şi durata mandatelor, începând cu primarii şi până mai sus - măcar s-ar lucra trei
ani, că doi sunt dedicaţi campaniei electorale. Nu este timp să realizezi un proiect în patru ani, un an
durează numai depunerea lui", a spus europarlamentarul PNL. Teodor Dumitru Banciu l-a desemnat,
vineri, pe preşedintele executiv al AOR, Ionel Chiriţă, să ţină legătura cu europarlamentarii români şi
să organizeze întâlniri periodice între primari şi aceştia. "Avem înfiinţate şapte birouri regionale
pentru a culege informaţiile concrete de la colegi, pe care le aducem la Bucureşti şi de aici vor pleca la
dumneavoastră", s-a adresat Dumitru Banciu europarlamentarilor români.
AGERPRES

NICAT DE PRESĂ
MUNICAT DE
INFORMĂRI PENTRU MEMBRI:

A şasea ediţie a galei "Zece pentru România" a avut loc vineri seara, 3 decembrie 2010, la
Teatrul Naţional din Cluj Napoca. Gala din acest an a fost şi prima ediţie regională.
Preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România, Teodor Dumitru Banciu, primar al oraşului
Sălişte a primit Trofeul de excelenţă .
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 Asociaţia Oraşelor din România s-a adresat printr-o scrisoare
domnului Emil Boc, Prim Ministrul României pentru corectarea propunerii
Proiectului de Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, propus a fi supus asumării Guvernului, solicitând ca art. 34 să
aibă următorul conţinut:
Nr.
Crt.

Legea privind
salarizarea în anul
2011 a personalului
plătit din fonduri
publice - supusă
asumării
Art. 34. – (1) Personalul
din
autorităţile
administraţiei
publice
centrale, din structurile
din
subordinea
autorităţilor administraţiei
publice centrale şi din
instituţiile publice locale,
nominalizat în echipele
de proiecte finanţate din
fonduri
comunitare
nerambursabile
postaderare, precum şi din
împrumuturi
externe
contractate sau garantate
de stat rambursabile sau
nerambursabile,
beneficiază de la data
intrării în vigoare a
prezentei legi de o
majorare a salariului de
bază cu până la 75%, iar
începând cu 1 ianuarie
2011, în locul majorării
de până la 75%, de o
majorare de până la 25 de
clase
de
salarizare
suplimentare aplicată la
salariul de bază lunar,
proporţional cu timpul
efectiv alocat realizării
activităţilor pentru fiecare
proiect, indiferent de
numărul de proiecte în
care este implicat, fără a
depăşi durata maximă a

Propunere AOR

Motivare

Art. 34. – (1) Personalul din Prin forma propusă
autorităţile administraţiei publice de iniţiator de la
centrale, din structurile din motivarea
muncii
subordinea
autorităţilor pentru scrierea şi
administraţiei publice centrale, impementarea
din autorităţile administraţiei proiectelor
cu
publice locale, din aparatul finanţare externă nu
propriu
al
acestora,
din sunt cuprinşi clar
instituţiile
publice,
din specialiştii pregătiţi
societăţile comerciale şi din în managementul de
regiile, din subordinea acestora, proiect
care
îşi
nominalizat în echipele de desfăşoară
proiecte finanţate din fonduri activitatea în cadrul
comunitare nerambursabile post- structurilor de la
aderare,
precum
şi
din nivelul
unităţilor
împrumuturi externe contractate administrativsau
garantate
de
stat teritoriale judeţene şi
rambursabile
sau locale.
nerambursabile, beneficiază de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi de plata sumelor
din proiect pentru activităţile şi
timpul de muncă corespunzător,
la care se adaugă plata pentru
timpul alocat pentru activitatea
desfăşurată în unităţile prevăzute
la art.1 în care este angajat, care
nu poate fi mai mare de 75% din
veniturile
angajatului
ce
corespund duratei de lucru
prevăzute de normele legale în
vigoare. iar începând cu 1
ianuarie 2011, în locul sumei de
până la 75%, de o majorare de
până la 25 de clase de salarizare
suplimentare aplicată la salariul
- continuare în pag. 6 -
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a timpului de lucru
prevăzută de normele
legale în vigoare şi fără a
depăşi în total numărul
maxim de clase de
salarizare prevăzut la art.
10 alin.(2).
(4) Numărul de
persoane la nivelul unei
autorităţi
din
cele
prevăzute la alin. (1), care
pot fi nominalizate în
echipele de proiect, este
condiţionat de numărul de
proiecte finanţate din
fondurile
comunitare
nerambursabile
postaderare pentru care a fost
semnat
contractul
/
acordul / ordinul de
finanţare
de
către
instituţia beneficiară cu
autoritatea finanţatoare,
astfel:
a) 5 persoane pentru
1 proiect;
b) 8 persoane pentru
2 proiecte;
c)
10
persoane
pentru 3 proiecte;
d) 12
persoane
pentru 4 proiecte;
e) 30 de persoane
pentru un număr cuprins
între 5 şi 10 proiecte;
f) 40 de persoane
pentru un număr cuprins
între 11 şi 19 proiecte;
g) maximum 50 de
persoane pentru un număr
de peste 20 de proiecte.

de bază lunar, proporţional cu
timpul efectiv alocat realizării
activităţilor
pentru
fiecare
proiect, indiferent de numărul de
proiecte în care este implicat.

(4) Numărul de persoane la
nivelul unei autorităţi din cele
prevăzute la alin. (1), care pot fi
nominalizate în echipele de
proiect, este condiţionat de
numărul de proiecte finanţate din
fondurile
comunitare
nerambursabile
post-aderare
pentru care a fost semnat
contractul / acordul / ordinul de
finanţare de către instituţia
beneficiară
cu
autoritatea
finanţatoare, astfel:
a) maxim 5 persoane pentru
fiecare proiect pentru 1 până la
10 proiecte, dar nu mai mult de
40 persoane în total;
b) maxim 4 persoane
pentru fiecare proiect pentru 11
până la 20 proiecte, dar nu mai
mult de 60 persoane în total;
c) maxim 3 persoane pentru
fiecare proiect pentru peste 20
de proiecte;

Numărul
de
persoane
pentru
fiecare proiect să nu
fie mai mare de 5
sau mai mic de 3 ca
să poată îndeplini
multiplele atribuţii
dintr-un
proiect
(scriere,management
proiect, management
financiar, informare
si
comunicare,
achiziţii,
raportări
ş.a. )
Teoretic pentru peste
50 de proiecte nu se
mai asigură nici
măcar o persoană de
proiect.

Acceptarea modificărilor propuse de Asociaţia Oraşelor din România ar arăta recunoaşterea
contribuţiei pe care autorităţile administraţiei publice locale şi angajaţii din aparatul propriu al
acestora, din instituţiile publice, din societăţile comerciale şi din regiile, din subordinea acestora,
nominalizate în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare,
precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile,
o au în promovarea şi implementarea acestor proiecte, care vor contribui la modernizarea şi
dezvoltarea colectivităţilor locale şi la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.
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 Asociaţia Oraşelor din România a reprezentat primarii de oraşe în negocierile
cu administraţia publică centrală, rezultatul fiind cel pe care vi-l prezentăm.
Fragment din:
Anexa nr. I – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”ADMINISTRAŢIE”
Capitolul IV lit. C - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL
ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor constituţiei României
Nr.Crt. Funcţia
Clasa de Coeficient Clasa de Creşterea în
Observaţii
Din
salarizare de
salarizare negocierile la care
anexa
din legea ierarhizare din legea AOR a
Legii
asumată
iniţială
reprezentat
Salariz
primarii de oraşe
13
Primar de oraş
88
8.57
5.85
+2.72
(categoria I)
14
Primar de oraş
86
8.16
5.70
+2.46
(categoria II)
15
Primar de oraş
84
7.76
5.50
+2.26
(categoria III)
16
Viceprimar de oraş
79
6.86
5.55
+1.31
(categoria I)
17
Viceprimar de oraş
77
6.53
5.50
+1.03
(categoria II)
18
Viceprimar de oraş
75
6.22
5.35
+0.87
(categoria III)

Din LEGEA – CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice:
Art. 9.
(4) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este
unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial dacă nu se prevede
altfel prin lege.
Art. 10.
(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se
stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea
de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.
(3) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte
anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referinţă este de 600 lei.
Art. 34.
(1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, structurilor din
subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale,
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau
nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a
salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la
- continuare în pag. 8 -
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- continuare din pag. 7 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar,
proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul
de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele
legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10
alin.(2) din prezenta lege.
Din LEGEA Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
ART. 2. - Definiţii
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
39. instituţii publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
Din Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice:
Art. 1. – (1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei
de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate
personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
Art. 4. – (1) Valoarea de referinţă este de 600 lei.
(2) În anul 2011, nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare lege-cadru.
(3) Personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează începând cu 1 ianuarie 2011,
pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport de
funcţia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010.

Asociaţia Oraşelor din România consideră că la nivelul claselor
de salarizare prevăzute pentru încadrare primarilor, conform Legii Salarizării pe
care Guvernul şi-a asumat răspunderea, trebuie să crească


Salarizarea primarului comunei, oraşului sau municipiului trebuie să se facă ţinând cont
de numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale, dar, în acelaşi timp, ţinând cont de
competenţele date de lege, prin urmare, de tipul şi rangul unităţii administrativ teritoriale, de
numărul de servicii publice şi deci, de responsabilităţile pe care le au autorităţile publice locale
în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale comună/oraş/municipiu.
Constatăm că în discuţiile purtate anterior de reprezentanţii MMFPS şi cei ai MAI cu
reprezentanţii comunelor şi oraşelor (probabil şi cu cei ai municipiilor) s-a ajuns la o grilă care
ţine cont, în principiu, de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale.
Din păcate constatăm că încă nu am găsit sprijinul necesar pentru ca primarul, în cadrul
unităţii administrativ-teritoriale, să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu
toţi ceilalţi salariaţi plătiţi din fonduri publice (managerii de spitale şi comandanţii poliţiei din
u.a.t. şi probabil nici cu directorii unităţilor şcolare, dacă am calcula toate drepturile care
compun veniturile acestora) şi nici pentru ca primarul şi viceprimarul, care deşi îndeplinesc
funcţii executive având o activitate permanentă pe întregul mandatul, să beneficieze de toate
- continuare în pag. 9 -
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drepturile caracteristice unei funcţii executive (spor de vechime, prime, spor pentru ore
suplimentare/spor de dispozitiv, primă de vacanţă şi celelalte drepturi).
Facem precizarea că în unităţile administrativ-teritoriale, deşi de acelaşi tip (comună,
oraş sau municipiu), de acelaşi rang şi cu aceeaşi populaţie, autorităţile administraţiei publice
locale pe lângă multiplele servicii publice şi activităţi administrative pe care le înfiinţează,
organizează şi le desfăşoară ca efect al obligativităţii legii, pot să înfiinţeze, organizeze şi să
desfăşoare un număr de servicii publice şi activităţi administrative diferite, dintre cele pe care
legea doar le permite, cum ar fi:
1) serviciile medicale prin spitale/centre permanente de sănătate;
2) serviciu de învăţământ preuniversitar de stat prin licee sau grupuri şcolare;
3) serviciile în domenul culturii prin case de cultură/cămine culturale/centre de creaţie/
altele similare;
4) serviciu public comunitar de evidenţă a persoanei;
5) serviciu de ordine şi siguranţă publică prin poliţia locală;
6) serviciu de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat;
7) serviciu de prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel local prin formaţie
de pompieri;
8) serviciul public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap, prin centre
permanente/altele similare;
9) serviciile de asistenţă socială pentru protecţia copilului prin centre de zi/altele
similare;
10)serviciul public comunitar pentru persoanele vârstnice, prin centre
permanente/cămine de bătrâni/altele similare;
11)serviciile de asistenţă socială cu caracter primar şi specializate pentru victimele
violenţei în familie prin centre de consiliere/adăposturi temporare/altele similare;
12)serviciu de transport public local de călători;
13)serviciul public de salubrizare a localităţilor;
14)serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizarea;
15)serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură;
De aceea, vă rugăm să acceptaţi ca pentru unităţile administrativ-teritoriale în care
autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează, organizează şi desfăşoară servicii publice
şi activităţi administrative, aflate sub conducerea primarului, cu sau fără personalitate juridică,
din cele care nu sunt obligatorii prin lege, demnitarii aleşi cu funcţii executive primarul şi
viceprimarul să primească la salariul de bază, în plus faţă de grila convenită, de la două până la
patru clase de salarizare, după cum urmează:
a) 2 clase de salarizare pentru minim cinci dintre cele 15 servicii publice şi activităţi
administrative;
b) 3 clase de salarizare pentru opt dintre cele 15 servicii publice şi activităţi administrative;
c) 4 clase de salarizare pentru zece dintre cele 15 servicii publice şi activităţi administrative;
În acest mod credem că ar putea fi motivate mai bine implicarea şi asumarea răspunderii
autorităţilor administraţiei publice locale pentru înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
serviciilor publice şi activităţilor administrative pentru cetăţeni.
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Din acest număr al Buletinului Informativ vom sublinia serviciile pe care AOR le
prestează oraşelor, cu precădere către membri asociaţiei, prioritar pentru cei care
şi-au plătit cotizaţia (accesează Servicii prestate de AOR din seit-ul www.aor.ro).
Extras din Servicii prestate de AOR:
 AOR reprezintă susţinerea intereselor specifice oraşelor în dialogul cu administraţia publică
centrală: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisii
parlamentare s.a.;
 Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu ministerele, alte structuri
guvernamentale sau comisiile parlamentare;
 AOR reprezintă susţinerea intereselor primarilor în dialogul cu administraţia publică centrală:
structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisiile
parlamentare şi ceilalţi parteneri pentru poziţionarea acestuia curespunzător atribuţiilor şi
responsabilităţilor demnităţii lor, inclusiv salarizarea acestora;
 Posibilitatea de a fi desemnat pentru acordarea distincţiilor „ Primarul anului „ precum si „
Primar de 2/3/4 stele” oferite anual de către AOR membrilor cu o implicare deosebită, a
distincţiilor acordate de Preşedintele României şi/sau de alte structuri;
 Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu Comitetul Municipalităţilor şi
Regiunilor (CoR) – de la Bruxelle, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa
(CPLRE) – de la Strasbourg, Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) sau
altele;
 AOR organizează dezbateri privind problemele administraţiei publice locale din oraşe cu
participarea reprezentanţilor administraţiei publice din alte ţări;
 Reprezentarea intereselor specifice oraşelor româneşti în dialogul cu asociaţiile din
administraţia publică locală europeană;
 Reprezentarea intereselor specifice oraşelor româneşti în dialogul cu Instituţiile Europene;
 Posibilitatea participării în străinătate pentru schimburi de bune practici;
 Acces la legislaţia aflată în consultare, transmisă de către autorităţile centrale către AOR şi
preluarea propunerilor legislative pentru îmbunătăţirea acestei;
 Posibilitatea participării la trainingurile de formare profesională organizate de către AOR în
parteneriat cu diverse instituţii de formare atestate;
 Posibilitatea participării în delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu reprezentanţii
autorităţilor central;
 Acordarea unor recomandări în vederea susţinerii unor proiecte sau programe;
 Informare şi sprijin pentru întocmirea documentaţiei privind accesarea împrumuturilor pentru
administraţia publică locală;
 Sprijinirea în documentarea şi scrierea proiectelor cu finanţare europeană;
 Acces la proiectele cu finanţare atrasă de către AOR în beneficiul membrilor săi;
 Posibilitatea angajării reprezentanţilor oraşului în proiectele în care AOR este aplicant sau
partener;
 Transmiterea Revistei Române pentru Administraţie Publică Locală şi publicarea prezentării
oraşului în aceasta;
 Acces la informaţii şi consultanţă oferite de către AOR, pe teme legate de accesare de fonduri
structurale, relaţia cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau noutăţi legislative;
 Punerea la dispozitie, prin centrele regionale, a tuturor informaţiilor privind activităţile şi
evenimentele din administraţia public şi a tuturor informaţiilor privind activităţile şi
evenimentele AOR;
( va urma, în numărul următor )
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,, Toţi primarii, împreună, în cadrul AOR, este soluţia pentru fiecare dintre noi “.
Vă subliniem câteva dintre relizările Asociaţiei Oraşelor din România:















Când a apărut proiectul OUG 7/2006 pentru susţinerea programului de dezvoltare a
infrastructurii rurale, acesta cuprindea doar comunele şi satele din componenţa acestora. Prin
implicarea şi susţinerea determinantă a Asociaţiei Oraşelor din România au fost introduse în
OUG 7/2006 şi satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi în acest fel multe oraşe au beneficiat
de susţinere pentru realizarea unor proiecte de: realizare, extindere sau modernizare a reţelelor
de alimentare cu apă; realizare, extindere sau modernizare a reţelelor decanalizare, poduri şi
podeţe, platforme pentru depozitarea gunoiului sau stadioane.
În mandatul trecut, pentru faptul că primarii erau membri ai comisiilor de aplicare a legilor
proprietăţii, prin implicarea şi susţinerea determinantă a Asociaţiei Oraşelor din România, am
obţinut acordarea unui spor de 50%, din păcate pentru un timp prea scurt.
Prin participarea reprezentanţilor Asociaţiei Oraşelor din România multe dinte prevederile
legilor privind administraţia publică locală, deşi nu au forma pe care ne-o dorim, au căpătat
forme şi mai ales conţinut care să sprijine activitatea autorităţile administraţiei publice locale.
o Amintiţi-vă că multe hotărâri în consiliile locale se luau cu două treimi; în
momentul de faţă doar hotărârile referitoare la patrimoniul u.a.t.-urilor se mai
votează cu două treimi, iar în propunerea pentru modificarea Legii 215/2006 AOR
susţine ca şi aceste hotărâri să se ia cu majoritatea consilierilor în funcţie;
o Deşi total insuficiente în cuantumul sumelor alocate bugerelor locale, cotele pentru
sumele colectate, la nivelul localităţii, din impozitul pe venit, prin intervenţia bine
argumentată a structurilor asociative din administraţia publică locală şi deci şi a
Asociaţiei Oraşelor din România, au crescut substanţial ajungând la 82%;
o Tot prin intervenţia structurilor asociative din administraţia publică locală, deci şi a
Asociaţiei Oraşelor din România, pentru punctele de lucru cu peste 5 angajaţi,
impozitul pe venit se plăteşte la nivelul u.a.t.-ului în care se desfăşoară activitatea;
Nivelul de încadrare al primarilor de oraşe, conform Legii Salarizării pe care Guvernul şi-a
asumat răspunderea, face ca aceştia să ajungă să aibă cel mai mare salariu de încadrare, în
raport cu conducătorii instituţiilor lublice din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.
Asociaţia Oraşelor din România a acordat distincţii primarilor pentru activitatea susţinută, atât
în activitatea asociaţiei, cât şi în activitatea din administraţia publică locală;
Asociaţia Oraşelor din România a reuşit să se acomodeze cu accesarea Fondurilor Europene,
fiind aplicant sau partener în mai multe proiecte, dintre care cel mai important, pentru asociaţie,
este proiecrul ,,Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin
îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor“, prin care se înfiinţează câte
un Centru de reprezentare al AOR, în care îşi vor desfăşura activitatea angajaţii regionali,
plătiţi prin proiectul finanţat de PODCA.
Asociaţia Oraşelor din România a organizat numeroase vizite de studii în statele Uniunii
Europene la care au participat mai mult de jumătate din membri AOR. Astfel de vizite de studii
vor fi efectuate în anii următori, începând cu 2011, prin finanţările din proiectele în care
Asociaţia Oraşelor din România este aplicant sau partener;
Asociaţia Oraşelor din România a găzduit, în perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2010, la
Bucureşti, cea de-a 4-a Conferinţă europeană a oraşelor mici din Europa la care au participat
reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Germania, Austria, Spania, Franţa, Ungaria, Italia,
Polonia şi România, unde s-a luat hotărârea contituirii Reţelei Europene a Oraşelor Mici care va

deveni cel mai veritabil reprezentant al oraşelor mici în dialogul cu instituţiile comunitare,
pentru susţinerea politicilor publice care să susţină dezvoltarea şi modernizarea acestora.
( va urma, în numărul următor )

Decembrie 2010/pag. 12/18

CONSULTĂRI LEGISLATIVE:
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005, privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative, în luna noiembrie, Asociaţia Oraşelor din România a primit spre
consultare, de la iniţiatori, un număr de 18 proiecte de reglementări, la care după analiza
acestora A.O.R. a prezentat amendamente la un număr de 5 proiecte.
În continuare enumerăm principalele proiecte la care AOR a prezentat amendamente,
după cum urmează :
La proiectul legislativ privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă
provenite din Ministerul Apărării Naţionale, prezentăm următoarele consideraţii :
1. La art.10 alin.1) lit.b) se prevede că pentru cadrele militare în rezervă se asigură, gratuit, în
toate instituţiile medicale militare, asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive medicale, atât în
tratamente ambulatorii, cât şi în timpul spitalizării, la care nu avem obiecţii.
Dar deosebit de aceasta, în teza următoare le la lit.b) se prevede că “ În localităţile în care
asemenea instituţii medicale lipsesc, asistenţa, medicamentele şi dispozitivele medicale gratuite se
asigură de către instituţiile medicale din reţeaua de sănătate publică “ , cu care nu putem fi de
acord , din următoarele motive:
- în ultima perioadă o serie de instituţii medicale, inclusiv spitale, au fost transferate din reţeaua
Ministerului Sănătăţii în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale din
unităţile administrativ-teritoriale şi în aceste condiţii prin această prevedere se aduce atingere
autonomiei locale şi totodată se încalcă Legea finanţelor publice locale nr.273/2006 şi Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 întrucât se dau bugetelor locale sarcini de cheltuieli fără să se
prevadă şi mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare.
Totodată, se produce o discriminare faţă de populaţia din aceste localităţi care nu a lucrat în
cadrul armatei şi care deşi plăteşte impozite şi taxe la bugetul local nu beneficiază de gratuităţi în
unităţile/instituţiile medicale finanţate prin acest buget.
În acest context, având în vedere aceste motivaţii propunem eliminarea acestei prevederi
de la lit. b)
2. La Cap.IV - Surse şi mecanisme de finanţare, respectiv la art.19 care se referă la finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital ale structurilor asociative militare, la lit. g) se prevăd ca surse de
finanţare transferuri de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale precum
şi de la bugetele organelor locale pentru filiale şi subfiliale.
Noţiunea “ bugetele organelor locale” nu este utilizată în legislaţia română, dar dacă
iniţiatorul acestui proiect a făcut referire la „ bugetele locale „ , în aceste condiţii nu putem fi de
acord cu această prevedere şi trebuie eliminată, având în vedere aceleaşi motivaţii de la punctul
1.
La proiectul de lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, prezentăm următoarele consideraţii:
Proiectul de lege prevede atribuţiii, modalităţi de finanţare, răspunderi – sancţiuni, aproape în
exclusivitate, pentru autorităţile administraţiei publice locale-art.1, 3, 5, 13, 15, 16, 17 şi 18 - în
condiţiile în care potrivit afirmaţiilor de la art.1 alin.1), creşterea calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora reprezintă
acţiune de interes general în condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii
patrimoniului local şi naţional, în timp ce de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului nu sunt prevăzute nici un fel de alocaţii, cu excepţia celor de
la art.14.
- continuare în pag. 13 -
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Este de subliniat faptul că autorităţile administraţiei publice locale din majoritatea unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia marilor municipii, se confruntă cu multe situaţii de subfinanţare a
unor servicii şi instituţii publice din cauza resurselor financiare limitate ale bugetelor locale precum şi
a transferării în finanţarea autorităţilor locale ca urmare a descentralizării unor activităţi, în perioadele
trecute, a unor cheltuieli, acţiuni, programe, fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare.
În contextul celor de mai sus şi pentru evitarea repetării situaţiilor de repartizare de sarcini de
cheltuieli pentru autorităţile locale fără asigurarea resurselor financiare, care contravin legii,
considerăm necesar ca proiectul de lege să prevadă , la Capitolul IV.- Finanţarea, ca sursă principală
de finanţare, transferuri de la bugetul de stat , prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, către bugetele locale, având în vedere că acţiunea, în primul rând, este de interes general
şi naţional.
Fără asemenea prevedere de asigurare a resurselor financiare considerăm că proiectul de lege
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi promovat.
Alte evenimente din luna noiembrie 2010 la care au participat reprezentanţi ai
Asociaţiei.
- Şedinţa Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la
dezbaterea publică a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind
funcţionarea Poliţiei locale.-2 noiembrie a.c.
A participat dl.Alecu Dumitru - coordonator activitate legislativă.
- Conferinţa de lansare a proiectulu - Administratorul public-factor de succes pentru un
management eficient la nivel local - manageriat de UCRAP din MAI.-18 noiembrie a.c.
Au participat: domnii Teodor Dumitru Banciu - preşedinte AOR- primar al oraşului Sălişte,
Ionel Chiriţă - preşedinte executiv, domnii primari Nicolae Moldovan - Beclean, Adrian Teban Cugir, Pătru Păun Radu Jura - Simeria, Alexandru Toader - Găeşti, Ghiorghi Burlacu - Darabani.
- Reuniunea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Codului Administrativ al
României organizată de UCRAP din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor – 22 noiembrie
a.c.
Au participat domnii primari Iulian Iacomi - Lehliu Gară şi Dănuţ Bădău - Pucioasa.
- Atelier de lucru în cadrul proiectului pentru elaborarea Codului Administrativ al României,
organizat de UCRAP din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - 26 noiembrie a.c. la
Constanţa.
A participat dl Ionel Chiriţă - preşedinte executiv.
-Seminarul nr.2 din cadrul proiectului ” Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a
structurii bazei de date economice-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – 2324.11.a.c. la Iaşi.
Au participat domnii primari Nicolae Moldovan – Beclean, Marius Ursaciuc - Gura
Humorului.
- Şedinţa Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol 2010-25.11.a.c.-la
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
A participat dl Alecu Dumitru - coordonator activitate legislativă.
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Proiecte în care AOR este aplicant sau partener (urmăreşte www.aor.ro):


Proiectul ,,Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin
îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor“ - în care AOR este aplicant.
Finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritara 1:
,,Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice‘, Domeniul major de
intervenţie 1.3: ,,Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale“, proiectul are ca Obiectiv general:
Îmbunătăţirea eficacităţii organizatţonale la nivelul primăriilor de oraşe – în ceea ce priveşte relaţia cu
cetăţenii – prin creşterea nivelului serviciilor oferite de către Asociaţia Oraşelor membrilor săi, iar ca Scop
schimbarea perspectivei cetăţenilor- ca şi beneficiari direcţi ai serviciilor administraţiei publice locale- cu
privire la activitatea depusă într-o primărie, pe de o parte, şi în acelaşi timp doreşte îmbunătăţirea
managementului organizaţional la nivelul autorităţii publice locale.









Proiectul ,,RESPECT - Reţeaua Autorităţilor Locale pentru Promovarea Egalităţii de
Şanse“ - în care AOR va fi aplicant.
Obiectivul general al proiectului este introducerea în politicile locale de dezvoltare a unei abordări
culturale în care diversitatea indivizilor să fie respectată, indiferent de genul acestora. O abordare
integrată în care să se regăsească motivaţia şi competenţa individuală, prin utilizarea metodelor şi
instrumentelor în măsură să favorizeze prezenţa perspectivei de gen în cadrul politicilor locale,
generand activarea unui proces „invaziv şi pozitiv”, precum cel de mainstreaming (abordarea
integratoare a politicilor de gen). Iniţiativa are scopul de a permite insuşirea de către factorii de
decizie de la nivel politic şi de către principalii stakeholders a unei „gender dashboard” (literal
\"tablou de comanda de Gen\" - permite controlul performanţelor unui sistem într-un anumit
mediu) pentru: • monitorizarea integrării instrumentelor programatoare şi a resurselor financiare
disponibile, în vederea întăririi capacităţii Autorităţilor Publice Locale la nivelul politicilor şi
îmbunătăţirii calităţii vieţii femeilor şi bărbaţilor. • intervenţia în faza de programare,
implementare şi evaluare a intervenţiilor publice, ţinând cont de perspectiva de gen.
Proiectul pentru ,,Îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către primarii de oraşe“,
promovat de AOR şi susţinut financiar de Fundaţia Hanns Seidel şi AOR, se va desfăşura prin
organizarea unor întâlniri între europarlamentarii şi primarii de oraşe, cu participarea: unor experţi
ai UE, unor experţi români, experţi din cadrul cabinetelor europarlamentarilor.
Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a îmbunătăţi modul de accesare a F E, prin:
o Înţelegerea rolului instituţiilor Uniunii Europene şi a modului în care se poate colabora cu
acestea;
o Colaborarea dintre europarlamentari şi primarii de oraşe - stabilirea modalităţilor concrete
de colaborare;
Proiecte ale MAI în care AOR este/va fi partener:
o Proiectul „Realizarea arhitecturii Sistemului informaţional şi a structurii bazei de
date economico-financiară ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL”;
o Proiectul „Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient
la nivel local“;
o Proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai
eficientă”;
o Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale ale oraşelor din România”;
Proiecte ale MECT în care AOR este/va fi partener:
o Proiectul ,,O nouă cultură a descentralizării managementului educaţional prin
puterea parteneriatului: Şcoala – Comunitate locală“, care îşi propune elaborarea unor
proceduri de cooperare între administraţia centrală şi locală, şi între autorităţile locale şi
şcoli, implicate în procesul de descentralizare.
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Anunţuri importante pentru membri AOR ( vezi în detaliu pe www.aor.ro ):


La şedinţa Consiliului Director AOR din 12 noiembrie 2010 s-a stabilit că la sfârşitul lunii
ianuarie sau începutul lunii februarie 2011 va fi organizată următoarea întâlnire a CD
AOR.



Prin proiectul ,,Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin
îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor“ (în care AOR este
aplicant) finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, au fost
înfiinţate 7 centre de reprezentare regională AOR, în oraşele: Gura Humorului, Cernavodă,
Ţăndărei, Drăgăneşti-Olt, Recaş, Seini şi Cugir.



Având în vedere prevederile din noile Legi ale Salarizării, prin care ,,Personalul din autorităţile
administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei
publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate
din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data
intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar
începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de
clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, ... “, AOR organizează,
pentru primari, viceprimari, consilieri locali şi angajaţii din primării, societăţi
comerciale şi regii aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale cursuri
de Manageri de proiect şi Achiziţii, acreditate ANFP sau CNFPA.



Asociaţia Oraşelor din România, ca reprezentant legitim a colectivităţilor şi autorităţilor
administraţiei publice locale din oraşe va continua, începând cu luna ianuarie 2011 să
organizeze întâlniri cu miniştri, cu conducătorii structurilor guvernamentale, cu membri
comisiilor parlamentare şi cu alţi experţii pentru rezolvarea problemelor mentionate în Lista
cu problemele transmise Guvernului României, sesizate de AOR.



Pentru ca Asociaţia Oraşelor din România să poată reprezenta cu succes, promt şi eficient,
membri AOR şi în general toate oraşele, a constituit grupuri de lucru care să susţină, cu
argumente rezultate din expertiza şi experienţa pe care o deţin primarii, dezbaterile din
întâlniri cu miniştri, cu conducătorii structurilor guvernamentale, cu membri comisiilor
parlamentare şi cu alţi experţii pentru rezolvarea problemelor din administraţia publică locală
din oraşe.
De asemeni, îi rugăm pe toţi primarii de oraşe să-şi stabilească o persoană prin care să
colaboreze permanent cu Asociaţia şi fiecare să transmită, cât mai rapid, tabelul cu datele
oraşului său.



Asociaţia Oraşelor din România face un apel către toţi primarii oraşelor care nu au finalizat
demersurile pentru ca oraşul său să deveină membru AOR să-şi finalizeze aceste demersuri.
Totodată, facem un apel către primarii oraşelor care au restanţe la plata cotizaţiei, să
sprijine menţinerea capacităţii Asociaţiei, prin achitarea urgentă a acestor restanţe.
Pe seit-ul www.aor.ro puteţi accesa Servicii prestate de AOR..



Pentru îmbunătăţirea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România vă rugăm să
transmiteţi pe aor@aor.ro şi pe aor_presedinte@yahoo.com propuneri pentru modificări
şi/sau completări la Statutul AOR.
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Doamnelor/Domnilor Primari
Este de datoria fiecăruia dintre dumneavoastră ca de fiecare dată când participaţi la
evenimente publice sau la dezbateri care implică prezenţa reprezentanţilor politici şi
administrativi cu putere de decizie să pledăm pentru susţinerea unui Program naţional pentru
realizarea unor centre de dezvoltare zonală.

Dezvoltarea locală – sursă principală pentru progres economic şi stabilitate
socială, în vederea ieşirii din criză
AOR propune un
Program naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare zonală
În România localităţile au evoluat şi s-au dezvoltat în moduri diferite şi în ritmuri diferite. De
aceea, în prezent, asistăm la un peisaj foarte eterogen al localităţilor din punct de vedere al dezvoltării
acestora.
Pentru a ajunge la o prosperitate acceptabilă pentru toţi cetăţenii ţării şi pentru realizarea unui
climat social stabil la nivelul întregii ţări este necesară reducerea disparităţilor şi armonizarea
economică şi socială a tuturor localităţilor şi a tuturor judeţelor României. În acest scop, Parlamentul
şi Guvernul trebuie să corecteze legislaţia şi să îmbunătăţească mijloacele de aplicare a acesteia printrun Program naţional care ar crea condiţiile pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală
construit astfel încât să urmărească următoarele obiective :
1. Creşterea capacitãţilor localităţilor de a-şi susţine propriul proces de dezvoltare;
2. Ridicarea calităţii vieţii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice;
3. Dezvoltarea echilibrată între localităţile din cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre
mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi periferice;
4. Asigurarea unor şanse egale pentru accesul de informare, cercetare şi dezvoltare tehnologicã,
educaţie şi formare continuã a populaţiei, în toată zona ;
5. Stimularea cooperãrii intercomunitare care contribuie la progresul economic şi social al zonei;
6. Promovarea unei dezvoltãri spaţiale armonioasã şi a reţelei de localitãţi;
7. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre
localităţi în cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre mediul urban şi rural, dintre zone
centrale şi periferice;
8. Revitalizarea zonelor defavorizate, promovarea unor politici adaptate unor particularitãţi
zonale;
9. Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apariţiei unor zone problemã;
10. Stimularea dezvoltării echilibrate prin promovarea mecanismelor economiei de piaţã în toate
regiunile ţãrii, în vederea creşterii competitivitãţii şi a performanţelor economice permanente;
11. Stimularea cooperãrii interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul
economic şi social.
Mijloacele prin care Programul naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare
zonală ar putea realiza obiectivele definite anterior ar fi :
1.Voinţa necesară acceptării aplicării unor principii aparţinând spaţiului european :
a) Principiul egalităţii şanselor a tuturor cetăţenilor;
b) Principiul de bază pe care se construieşte teoria dezvoltării teritoriale rămâne
solidaritatea şi coeziunea economică şi socială;
c) Principiile democraţiei şi al descentralizării puterii;
d) Principiul autonomiei locale şi al subsidiarităţii;
e) Principiul dezvoltării armonioase pe întreg teritoriul ţării.
- continuare în pag. 17 -
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- continuare din pag. 16 2.Utilizarea fondurilor de finanţare corespunzătoare programelor naţionale şi internaţionale:
a) Transparenţă în gestionarea programelor naţionale şi internaţionale privind finanţarea
autorităţilor publice locale;
b) Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale de a accesa fonduri de finanţare;
c) Sprijinirea autorităţilor publice locale pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare din Fondurile
Structurale prin programe guvernamentale.
3.Realizarea unei puternice infrastructuri instituţionale care să cuprindă :
a) Trezorerie;
b) Spital teritorial;
c) Unităţi de învăţământ liceal şi post liceal;
d) Judecătorie şi Parchet;
e) Poliţie cu un grad ridicat de competenţe;
f) Oficiu prefectural;
g) Reprezentanţe ale serviciilor deconcentrate ( Direcţia de Pensii, Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Oficiu de Cadastru, Consultanţă Agricolă, Agenţia de plăţi pentru agricultură;
h) Reprezentanţe ale unor instituţii descentralizate;
i) Reprezentanţe ale serviciilor organizate de Consiliul Judeţean ş.a.
4.Realizarea unei puternice infrastructuri locale corespunzătoare :
a) Imobile pentru instituţiile menţionare la punctul 1) ;
b) Drumuri interioare;
c) Reţea de alimentare cu apă;
d) Sistem de canalizare;
e) Staţii de epurare;
f) Reţele pentru telefonie fixă şi GSM ş.a.
5.Realizarea unei puternice infrastructuri intercomunitare :
a) Drumuri de legătură între localităţi;
b) Staţii de depozitare şi prelucrare a gunoiului;
c) Serviciu pentru evidenţa informatizată a persoanei;
d) Formaţiune permanentă de pompieri;
e) Servicii organizate de Consiliul Judeţean
Prin urmare, AOR solicită Parlamentului şi Guvernului României promovarea unui Program naţional
pentru realizarea unor centre de dezvoltare locală care să vină în completarea programelor care susţin
Intercomunalitatea, Zonele Metropolitane, Polii de Creştere şi Polii de Dezvoltare.
Există o necesitate certă a autorităţilor locale de a oferi servicii de calitate cetăţenilor proprii, aceasta
putând fi realizată prin asocierea localităţilor, iar beneficiile vor fi pentru toate unităţile administrativ teritoriale,
dar în special pentru cele mici.
În această perioadă, când constatăm că tot mai multe instituţii din oraşele noastre ( agenţii pentru
ocuparea forţei de muncă, oficii prefecturale, judecătorii şi parchete, spitale, agenţii de plăţi pentu intervenţii în
agricultură, spitale şi altele ) au fost desfiinţate, iar altele sunt ameninţate cu desfiinţarea este nevoie, mai mult ca
oricând, să pledăm pentru menţinerea şi chiar înfiinţarea acestora în multe dintre oraşe pentru că pe principiul
dezvoltării policentrice dezvoltarea instituţională şi edilitar-urbană a oraşelor va contribui, prin diversificarea,
accesibilizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice, la creşterea calităţii vieţii nu numai pentu locuitorii acestor
colectivităţi – în medie cu o populaţie de zece-douăzeci de mii (care ajung între treizeci şi cinci şi patruzeci de mii de
locuitori) – dar şi pentru locuitorii din toate comunele din întrega zonă, care depăşesc în unele zone şi suta de mii de
locuitori.
Grav este că cei care decid închiderea acestor instituţii ştiu că sute sau mii de oameni din zonă se chinuie
făcând drumuri costisitoare spre reşedinţa de judeţ, pentru probleme legate de cărţile de muncă (ca angajaţi sau
angajatori), pentru dosarele de pensii, pentru predarea documentele care dovedesc plăţile către bugetele statului,
pentru a avea acces la justiţie şi la servicii medicale sau alte servicii, şi totuşi iau aceste măsuri care sunt în
defavoarea cetăţenilor.
Plătim, toţi contribuabilii, de aproape 60 de ani, pentru o dezvoltare care s-a dovedit înechitabilă. Au fost
dezvoltate – şi nu pare să fie susţinută o altă viziune –doar reşedinţele de judeţe şi alte câteva localităţi strategice,
care de multe ori au coincis cu locurile de obârşie ale decidenţilor şi uneori chiar mai puţin în relaţie cu resursele şi
oportunităţile zonei. Preocuparea, în continuare, doar pentru aceste zone, ca cele prezentate mai sus, generează şi
întreţine o stare de inegalitate teritorială a performanţelor şi de inechitate în asigurarea şanselor de dezvoltare
pentru fiecare zonă, pentru fiecare localitate şi pentru fiecare cetăţean în parte.
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ASOCIAŢIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA
vă urează cu ocazia sărbătorilor de iarnă un sincer
"La Mulţi Ani" şi tot ce vă este de folos să se realizeze cu sănătate,
noroc şi bucurii alături de cei dragi !
Noul an, 2011, să vă facă pe plac şi să nu lase niciun capitol din
viaţa dumneavoastră şi a celor dragi neacoperit de realizări !
Sărbători Fericite !
LA MULŢI ANI !
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