Asociaţia Oraşelor din România
Nr.
Doamnelor/Domnilor Primari
Sediul AOR
Oraş Sălişte, jud. Sibiu
Tel: 0269.553.572
Fax: 0269.553.363
Preşedinte
Mobil: 0744.528.903
e-mail:

,, 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 argumentat pentru susţinerea unui Statut al
Primarului, care să permită îndeplinirea obiectivelor propuse. “

primaria@saliste-sibiu.ro

Asociaţia Oraşelor din România a militat pentru recunoşterea
demnităţii primarului pe măsura demnităţii publice pe care o reprezintă
Birou AOR
această funcţie publică aleasă, ca urmare a unei opţiuni majoritare a
Bucureşti
cetăţenilor dintr-o colectivitate, propunând următoarele abordări
Piata Walter Mărăcineanu, principiale:
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
1. Primarul trebuie să aibă cel mai înalt nivel al veniturilor salariale
intrarea 2, Sector 1
în raport cu toţi angajaţii din aparatul propriu şi al
Tel: 021.311.71.97
managerilor/directorilor de regii publice sau societăţi comerciale
Fax: 021.310.71.66
e-mail: aor@aor.ro
din subordinea consiliului local;
www.aor.ro
2. Primarul, în cadrul unităţii administrativ teritoriale, trebuie să aibă
cel mai înalt nivel al veniturilor salariale în raport cu toţi cei
salarizaţi din fonduri publice (cel puţin egal cu al directorilor
Birou AOR
unităţilor şcolare/directorul spitalului/comandantul poliţiei) din
Hârşova
u.a.t.-ul respectiv;
Tel./fax: 0241.872.241
3. Primarul şi viceprimarul deşi îndeplinesc funcţii executive, având
e-mail:
o activitate permanentă pe întregul mandat, nu beneficiază de toate
aor_presedinte@yahoo.com
drepturile caracteristice unei funcţii executive (spor de vechime,
prime, spor pentru ore suplimentare/spor de dispozitiv, primă de
vacanţă şi celelalte drepturi);
4. Salarizarea primarului de comună, oraş sau municipiu trebuie să se
facă ţinând cont de dimensiunea unităţii administrativ-teritoriale,
dar în acelaşi timp ţinând cont de responsabilităţile date de lege,
care, de regulă, ţin cont de tipul şi rangul unităţii administrativ
teritoriale (prin urmare, numărul de servicii publice şi
responsabilităţile în cadrul unui municipiu sunt mai mari decât în
cazul unui oraş şi la rândul acestora mai mari decât în cazul
comunelor).
Recitind grila de salarizare a demnitarilor locali aleşi cu funcţia de
primar/viceprimar de oraş din forma iniţială a Legiilor salarizării, din
variantele de pe parcursul negocierilor şi parcurgând forma legilor
publicate în M O Partea I Nr. 877/28.XII.2010, la o valoare de referinţă de
600 lei (la data intrării în vigoare a legii), constatăm următoarele încadrări:
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Întorcându-ne la cele patru abordări principale putem constata următoarele:
a) Pornind de la precizările din legile salarizării menţionate în tabel,
Birou AOR
completate cu cele de la art. 34 din Legea cadru privind salarizarea
Hârşova
unitară a personalului plătit din fonduri publice corelate cu
prevederile art. 2. - Definiţii, punctului 39 (instituţii publice locale
Tel./fax: 0241.872.241
- denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile,
e-mail:
sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti,
aor_presedinte@yahoo.com
instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu
personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii
acestora) din LEGEA Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele
publice locale, prin care ,,Personalul ... 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% ...“
constatăm că obiectivul de la punctul 1 a fost îndeplinit;
b) Parcurgând toate anexele personalului plătit din fonduri publice
constatăm că s-au creat premisele pentru îndeplinirea parţială a
obiectivului de la punctul 2, primarul având cel mai înalt nivel al
veniturilor salariale în raport cu directorii unităţilor şcolare şi cei ai
unităţilor medicale, dar mai mic decât al comandantului poliţiei, în
cadrul u.a.t.-ul pe care îl administrează;
c) Referitor la obiectivul de la punctul 3 insatisfacţia este totală, cei
care au iniţiat, promovat şi aprobat legile salarizării au refuzat, fără
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temei, ca primarul şi viceprimarul să beneficieze de toate drepturile
caracteristice unei funcţii executive (spor de vechime, prime, spor
pentru ore suplimentare/spor de dispozitiv, primă de vacanţă şi
celelalte drepturi), deşi aceştia îndeplinesc funcţii executive, având
o activitate permanentă pe întregul mandatul;
d) Faţă de obiectivul de la punctul 4, în urma susţinerii argumentate
făcute de Asociaţia Oraşelor din România în dialogul cu conducerea
politică şi cu specialiştii din Ministerul Muncii, există promisiunea
că acest obiectiv va fi îndeplinit începând cu 2012 prin aprobarea în
2011, prin lege, a salarizării primarului şi viceprimarului prin
suplimentarea actualei încadrări cu mai multe clase de salarizare,
ţinând cont de competenţele date de lege prin numărul de servicii
publice înfiinţate şi puse la dispoziţia membrilor colectivitaţii locale
şi, prin urmare, prin responsabilităţile în cadrul unui unităţi
administrativ teritoriale.
Acestea fiind interpretările, imediate aprobării legilor salarizării, este
clar că Asociaţia Oraşelor din România, ca reprezentantă legitimă a
intereselor oraşelor şi a autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să
îşi continuie demersurile pentru îndeplinirea integrală a celor patru
obiective.
,,Numai toţi împreună, pentru mai bine pentru fiecare în parte.“
Cu stimã,

Tel./fax: 0241.872.241

e-mail:
aor_presedinte@yahoo.com

Preşedinte AOR,
Dr. Ec. Teodor Dumitru Banciu

Preşedinte Executiv AOR,
Ing. Ionel Chiriţă
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