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Domnului Vasile-Daniel SUCIU, VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

Reuniunea de luni, 22 aprilie 2019, ora 11:00, de la sediul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o parte semnificativă a
conducerii Asociației Comunelor din România, a constituit un bun prilej de
cunoaștere reciprocă, întrun cadru formal, pe de o parte, dar și de a vă aduce la
cunoștință prioritățile comunelor din România rezultate în urma dezbaterilor din
cadrul celei de-a XXII-a sesiuni ordinare, desfășurate la București între 17 și 20
februarie 2019, pe de altă parte.
Este de datoria noastră să vă mulțumim în ceea ce privește deschiderea
manifestată pentru organizarea acestei prime reuniuni și, totodată, și pentru
stabilirea datei de 28 mai 2019 pentru o analiză, punct cu punct, a celor 40 de
priorități incluse pe lista ce v-a fost înaintată.
Proiectul Codului administrativ constituie o necesitate stringentă pentru
soluționarea uneia dintre cele mai importante reglementări clamate de peste 15
ani de către structurile asociative ale autorităților administrației publice locale,
menite să armonizeze și să asaneze legislația în domeniu, pe fondul creșterii
capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale și a autonomiei locale
a acestora, fapt pentru care susținem și vă rugăm să depuneți toate
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diligențele în promovarea acestei reglementări cu maximă celeritate, prin
ordonanță de urgență, astfel încât acesta să poată fi pus în aplicare înainte de
alegerile locale generale ce urmează a fi organizate în anul 2020, cu tot ce
înseamnă reglementările conexe de la nivelul autorităților administrației publice
locale.
Facem precizarea că prezentul demers are la bază susținerea unanimă
a Asociației Comunelor din România, indiferent de apartenența politică a
primarilor.
Tărăgănarea în a-l aproba prin ordonanță de urgență, creează autorităților
administrației publice locale aprecierea că între ceea ce se promite și ceea ce se
realizează ESTE O PRĂPASTIE, determinând menținerea în vigoare a unui cadru
legislativ, în bună parte desuet, dar și lipsit de coerență, uneori cu aspecte de
contradictorialitate, Codul administrativ, elaborat în colaborare cu structurile
asociative ale autorităților administrației publice locale, conducând, indubitabil,
la stabilitate și eficiență legislativă, soluțiile pe care le cuprinde fiind
temeinic fundamentate, prin sistematizarea și concentrarea legislației în
domeniul care privește segmentul de activitate cel mai aproape de cetățean.
În speranța că veți materializa demersul nostru, vă mulțumim și vă asigurăm
de înalta noastră considerație.

PREȘEDINTELE
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
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