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COMUNICAT DE PRESĂ,  

Asociația Orașelor din România, ca organizație non-guvernamentală, apolitică, 

fără scop lucrativ, reprezentând interesele celor 217 unităţi administrativ-teritoriale 

cu statut de oraş, încă de la înființarea sa, şi-a asumat ca pricipal scop să devină 

un partener activ de dialog, urmărind cu atenţie agenda legislativă a administrației 

publice centrale, susţinând prin expertiza sa, venită de la nivel local, modificări 

legislative necesare modernizării şi creşterii performanţei administraţiei publice 

locale.  

În permanenţă, Asociația Orașelor din România a desfăşurat acţiuni menite să 

vină în sprijinul tuturor oraşelor, a primarilor şi viceprimarilor acestora, precum şi a 

tuturor angajaţilor din administraşia publică locală, AOR fiind singurul dintre 

partenerii reprezentativi de mediere cu autoritãţile administraţiei centrale şi de 

reprezentare pe plan intern şi internaţional, recunoscut prin legislaţia în vigoare. 

Prin grupurile de lucru, având ca membri primarii de oraşe, înfiinţate în 

corespondenţă cu ministerele şi comisiile parlamentare şi prin corpurile 

profesionale ale principalilor specilalişti angajaţi din primării, Asociația Orașelor 

din România şi-a propus să contribuie la realizarea unei autonomii locale 

conforme cu Carta Europeană a Autonomiei Locale.  

Considerând că modernizarea şi creşterea performanţei administraţiei publice 

locale nu pot fi realizate decât prin crearea unui cadru adecvat să asigure 

resursele legislative, instituţionale, financiare şi umane corespunzătoare acestor 

scopuri, AOR cere Guvernului României o consultare permanentă pentru 

discutarea problemelor cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice 

locale, având ca principale teme de dialog, următoarele: 

1. Susţinerea descentralizării bazată pe principiile subsidiarităţii, autonomiei 

locale şi intăririi capacităţii administrative prin corelarea competenţelor 

autorităţilor administraţiei publice locale cu resursele legislative, 

instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de Consituţie şi celelalte legi în vigoare; 

2. Asigurarea surselor de finanţare corespunzătoare îndeplinirii competenţelor 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a unui mecanism de 

echilibrare a bugetelor locale pentru repartizarea sumelor din cota din 

impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-

teritoriale, adecvat etapei actuale, inclusiv pentru corectarea echilibrării 

bugetelor locale pentru care Asociaţia Oraşelor din România a făcut 

propuneri însoţite de simulări; 

3. Accesul oraşelor la programele cu finanţare europeană în exerciţiul 

financiar 2014-2020 pe bazele unor nevoi reale stabilite împreună cu 
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reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România, dovedindu-se păguboasă 

opţiunea de ignorare a asociaţiei noastre în pregătirea programelor cu 

finanţare din fonduri europene; 

4. Promovarea unei legislaţii clare, simple, uşor de înțeles şi fără echivoc  

care să susţină:  

- Găsirea unor soluţii pentru clarificarea şi armonizarea legislaţiei din 

domeniul administraţiei publice locale prin revizuirea actelor normative 

existente, în multe cazuri acestea fiind contradictorii; 

- Întărirea pe baze democratice a instituţiei primarului şi clarificarea 

statutului de încadrare (inclusiv a drepturilor salariale) pentru primari 

şi viceprimari, pe perioada efectuării mandatului, precum și abordarea 

corectă faţă de implicarea şi răspunderea primarului în emiterea şi 

semnarea actelor administrative; 

- Necesitatea elaborării Statutului Primarului, care să reglementeze fără 

echivoc: alegerea şi validarea primarului, atribuţiile şi răspunderile în 

exercitarea mandatului, obligaţiile şi drepturile primarului; 

- Sprijinirea funcţionarilor publici şi a angajaţilor din administraţie pentru 

obţinerea drepturilor de angajaţi şi stoparea plecărilor din 

administraţie, ceea ce duce la deprofesionalizare în acest domeniu de 

activitate prin salarizarea corespunzătoare a persoanelor din aparatul 

de specialitate al primarului, precum şi al celor din celelalte servicii şi 

instituţii publice de interes local. 

Asociaţiei Oraşelor din România cere Guvernului României promovarea unui 

“Program naţional pentru realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală” care să 

sprijine realizarea la nivelul oraşelor a unei infrastructuri instituţionale şi a unei 

infrastructuri edilitar-urbane capabile să asigure condiţii de viaţă acceptabile 

pentru toţi cetăţenii ţării, dezvoltarea locală fiind sursa principală pentru progres 

economic şi climat social stabil la nivelul întregii ţări.  

 

Asociația Orașelor din România respinge diversiunile promovate de anumite 

interese neoneste privind stabilirea indemnizațiilor primarilor și viceprimarilor, 

precum și a salariilor secretarilor, ca având drept unic criteriu numărul locuitorilor 

din unitatea administrativ-teritorială şi solicită tuturor factorilor de decizie să 

înţeleagă şi să aprecieze plusul de complexitate şi diversitate a serviciilor publice 

din mediul urban faţă de zona rurală. 

 

Singurul model, acceptabil, de urmat este cel pe care Asociaţia Oraşelor din 

România, într-un parteneriat reciproc avantajos, l-a dezvoltat în colaborare cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu care a reuşit să 

dialogheze şi să deruleze mai multe programe de un real folos colectivităţilor 
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locale pe care le reprezentăm, urmărind cu perseverenţă îndeplinirea obiectivelor 

stabilite prin „Acordul de parteneriat încheiat între Asociaţia Oraşelor din România 

şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”. 

Asociaţia Oraşelor din România este îngrijorată de lipsa perpetuă a disponibilităţii 

pentru dialog de care Ministerului Finanţelor Publice dă dovadă şi de lipsa de 

receptivitate pentru găsirea unor soluţii care să rezolve măcar parţial gravele 

probleme cu care se confruntă autoriţăţile administraţiei publice locale, puse în 

situaţia de a nu-şi îndeplini atribuţiile prin subdimensionarea resurselor financiare 

pe care le au la dispoziţie. Promisiunile făcute la diverse evenimente şi neduse la 

îndeplinire nu pot fi soluţia rezolvării problemelor noastre.  

Consecinţele neluării în seamă a propunerilor făcute de AOR la modificarea 

Codului Fiscal au fost resimţite de colectivităţile locale, capacitatea administrativă 

a unităţilor administrativ-teritoriale rămânând cu mult sub responsabilităţile pe 

care autorităţile administraţiei publice locale le au stabilite prin lege şi sporind 

dependenţa de mecanisme de finanţare din pixul consiliului judeţean sau a 

ministerului prin decizie de apartenenţă politică.  

Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local neînsoţite de resurse financiare, 

cu organigrame decimate prin intervenţii legislative nefundamentate şi care nu au 

ţinut cont că în oraşe funcţionează o multitudine de instituţii care în afara 

locuitorilor oraşului deservesc locuitori ai mai multor comune învecinate (licee, 

spitale, creşe, servicii de evidenţă informatizată a persoanei, instituţii de asistenţă 

socială, poliţie locală, parchet şi judecătorie, agenţie de ocupare a forţei de 

muncă, administraţie financiară şi trezorerie ş.a.), excluşi ilogic de la multe 

programe care privesc accesarea fondurilor europene, cu cetăţeni dispreţuiţi prin 

decizii injuste ca în cazul desfiinţării celor 67 de spitale, primarii de oraşe îşi 

exprimă dorinţa realizării unui parteneriat al Guvernului României cu structura 

noastră asociativă în vederea stabilirii unor măsuri urgente pentru deblocarea 

unor situaţii critice, pentru perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional, 

asigurarea unui consens în vederea realizării descentralizării consolidării 

autonomiei locale a colectivităţilor locale prin promovarea de măsuri privind 

creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice 

pentru creşterea calităţii vieţii în oraşele noastre. 

Asociaţia Oraşelor din România doreşte ca primarii să nu mai fie dependenţi de 

Consiliul Judeţen sau de “Ministerul Binevoitor” şi de acea, îi solicită Domnului 

Prim Ministru realizarea unui dialogului real pentru a putea face o administraţie 

publică locală performantă, în folosul cetăţeanului. 

 

Prim-vicepreşedinte AOR 

Mădălin-Ady Teodosescu    Preşedinte executiv AOR, 

Primarul Oraşului Balş    Ionel Chiriţă 
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