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Nr. 26 din 11 martie 2019

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
P1. Actualizarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Asociația Comunelor din România nr. 73072/548 din 12
septembrie 2013.
Anul inițierii propunerii: 2013
Motivația: Dialogul dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României, și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, în cazul
prezentei, cu Asociația Comunelor din România, necesită o atenție deosebită și o analiză
periodică asupra gradului de realizare a priorităților stabilite și a măsurilor de realizare a
acestora, la termene, cel puțin trimestrial, pe bază de rapoarte de progres, constituind
documente aduse la cunoștință publică pe paginile de internet ale părților semnatare.
Termenul de prezentare a proiectului Acordului de parteneriat la M.D.R.A.P.: 30 aprilie 2019.
Responsabilitatea: A.Co.R.
Mențiunea autorității centrale vizate:

Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
P2. Continuarea Programului național de dezvoltare locală, cu etapa a III-a, 2019-2027.
Anul inițierii propunerii: 2018
Motivația: Programul național de dezvoltare locală, instituit prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu etapa I pentru perioada
2013-2019 și cu etapa a II-a pentru perioada 2017-2020, a constituit, fără putere de tăgadă, cel
mai bun program multianual de finanțare dedicat dezvoltării durabile a spațiului rural, de-a lungul

istoriei României, menit să reducă decalajul dintre infrastructura existentă în acest spațiu și cel
urban.
Etapa a III-a a Programului național de dezvoltare locală se propune a fi inițiată încă din
acest an și să se aplice începând cu anul 2020, urmând perioada bugetului pe termen lung al
Uniunii Europene, 2021-2027, ca fiind complementar acestuia.
Prin etapa a III-a a Programului național de dezvoltare locală să se asigure:
a) continuarea investițiilor de natura celor cuprinse în etapa a II-a;
b) extinderea rețelelor de energie electrică către toate clădirile rezidențiale care sunt fără
posibilitate de branșare la aceste rețele;
c) realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale
din Republica Moldova înfrățite cu unități administrativ-teritoriale din România;
d) extinderea rețelelor de gaze naturale în scopul reducerii cât mai mult cu putință a utilizării
lemnului pentru uz casnic și, pe cale de consecință, a creșterii confortului populației, precum și
a protejării pădurilor de tăierile ocazionale, de multe ori, nelegale;
e) achiziționarea de acumulatoare electrice și/sau grupuri electrogene mobile pentru
asigurarea energiei electrice în caz de avarie a sistemului de furnizare a energiei electrice;
f) realizarea șanțurilor, podețelor de acces către proprietățile limitrofe și trotuare, în
intravilanul satelor, cu menținerea zonelor verzi limitrofe.
Termenul de realizare împreună cu prezentarea proiectului Acordului de parteneriat la
M.D.R.A.P.: 30 aprilie 2019.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P3. Trimiterea spre legiferare a Codului finanțelor publice locale.
Anul inițierii propunerii: 2003
Motivația: A. În cazul în care încă nu este luată decizia politică privind formula de echilibrare
a bugetelor locale, având în vedere practica anilor precedenți, aceasta se poate stabili prin legea
anuală a bugetului de stat, ceea ce trebuie să fie menționat, explicit, în Codul finanțelor publice
locale. Tărăgănarea în a nu-l trimite în Parlament spre legiferare, deși proiectul este elaborat,
creează autorităților administrației publice locale aprecierea că între ceea ce se promite și ceea
ce se realizează ESTE O PRĂPASTIE!
B. Determinarea impozitului pe clădiri atât în cazul persoanelor fizice, cât și al celor
juridice, pe baza unor indicatori stabiliți prin lege, așa cum a fost în urmă nu cu mulți ani,
eliminându-se actualul sistem care a condus la scăderea impozitului pe clădiri datorat de
persoanele juridice, ca venituri la bugetele locale, DOAR PENTRU A UMPLE
BUZUNARELE UNOR PERSOANE PRIVATE! Această formă de favorizare a unor
persoane împotriva INTERESULUI PUBLIC TREBUIE SĂ ÎNCETEZE!
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:
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P4. Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2011
Propuneri și motivații: A. Modificarea art. 63 alin. (1) lit. b) - d) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
„b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și
nu mai mult de 20; în mediul rural, grupa se poate constitui cu minimum 5 copii;
c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu
mai mult de 25; în mediul rural, clasa se poate constitui cu minimum 5 elevi;
d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu
mai mult de 30; în mediul rural, clasa se poate constitui cu minimum 7 elevi.”
B. Completarea art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul cuprinderii în finanțarea de bază a
cheltuielilor privind:
a) salariile conducătorilor microbuzelor școlare;
b) funcționarea microbuzelor școlare, inclusiv cele ce privesc combustibilul și licențele;
c) evaluarea periodică națională a elevilor;
d) bursele elevilor;
e) transportul elevilor;
f) naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar;
g) examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar,
cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) concursurile școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de
învățământ;
i) asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi.
Pe cale de consecință, se impune abrogarea lit. c)-i) de la alin. (2) art. 105 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
ACESTE MĂSURI AU FOST PROPUSE A FI CUPRINSE ÎNCEPÂND CU LEGEA
BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2017, FĂRĂ CA SĂ EXISTE DIN PARTEA
AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE VREO INIȚIATIVĂ ÎN ACEST
SENS!!!
Prin actuala prevedere bugetele locale, cu precădere ale comunelor mici, SUNT
„ESCROCATE DE CĂTRE BUGETUL DE STAT”!
Forma actuală determină sărăcirea satului românesc pe termen lung și ireversibil,
inoculând celor mai mici vlăstare că șansa lor este dezrădăcinarea, este îndepărtarea de
casa natală. Înaintașii noștri au clădit din greu, prin contribuție în muncă și prin
contribuție în bani, școli și grădinițe în satele lor tocmai pentru ca acolo unde era și
biserică să fie și unitate de învățământ, iar noi îi ALUNGĂM PE COPII DIN
GRĂDINIȚELE/ȘCOLILE DIN SATELE LOR, pentru că NE COSTĂ EDUCAȚIA!
Iată cea mai simplă și ieftină DISTRUGERE A SATULUI ROMÂNESC! TREBUIE SĂ NE
FIE RUȘINE PENTRU SITUAȚIILE CU CARE NE CONFRUNTĂM.
De asemenea, finanțarea să se facă în baza și în limitele costului standard per
grupă/clasă, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale, și nu per
preșcolar/elev! Modalitatea impusă din 2011 este total ilogică și contraproductivă
sistemului educațional! Indiferent de numărul de preșcolari/elevi, cheltuiala este aceeași
pentru fiecare grupă/clasă. Este limpede că prin sistemul actual se dorește o aglomerare
sau chiar supraaglomerare a grupelor/claselor.
Termenul de materializare: URGENT.
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Autoritățile centrale vizate: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P5. Înlocuirea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 673/2002.
Anul inițierii propunerii: 2016
Motivația: Această măsură:
a) se impune, deoarece Codul administrativ nu este aplicabil și nu mai este timpul necesar
pentru elaborarea Regulamentului de organizare și de funcționare a autorității deliberative
ce se impune a-l avea anterior alegerilor autorităților administrației publice locale din iunie 2020;
b) trebuie cuprinsă în legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, astfel încât să
avem, cât mai urgent cu putință, un cadru adecvat pentru armonizarea tuturor regulamentelor
de organizare și de funcționare a autorităților deliberative, sub denumirea: „Ordonanța privind
Regulamentul-cadru de organizare și de funcționare a autorităților deliberative”, deoarece
se adresează deopotrivă și consiliilor județene, dar și Consiliului General al Municipiului
București;
c) a fost solicitată încă din anul 2015 și, de fiecare dată, răspunsul era că propunerea va fi
cuprinsă în Codul administrativ, iar rezultatul după trecerea a 4 ani, ESTE TOT ÎN FAZA DE
PROIECT;
d) are caracter urgent, deoarece actuala reglementare este desuetă și în vădită contradicție
cu unele prevederi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P6. Înlocuirea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 534/2003.
Anul inițierii propunerii: 2006
Motivația: Această măsură, solicitată încă din anul 2015, trebuie cuprinsă în legea de
abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, astfel încât să avem, cât mai urgent cu putință, un
cadru adecvat pentru instituționalizarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, în format electronic.
Dat fiind faptul că nu este aplicabil Codul administrativ, această reglementare propunem a
avea următoarea denumire: Ordonanța privind organizarea și funcționarea monitoarelor
oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic”.
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Actuala reglementare este căzută în desuetudine și irațională, complet depășită ca și mod de
organizare și de funcționare.
Propunerea de față determină instituționalizarea acelor instrumente oficiale în care să se
publice actele administrative ale autorităților administrației publice locale, putându-se astfel
cunoaște data de la care orice:
a) dispoziție a autorității executive devine executorie;
b) hotărâre a autorității deliberative devine obligatorie și produce efecte.
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P7. Modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2003
Motivația:
a) clarificarea statutului secretarului unității administrativ-teritoriale, precum și clarificarea
înlocuitorului de drept al acestuia;
b) clarificarea statutului administratorului public, precum și clarificarea înlocuitorului de drept
al acestuia;
c) diminuarea numărului consilierilor locali, în prezent fiind excesiv de politizat segmentul
comunelor cu numărul mic al locuitorilor.
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P8. Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2006
Motivația I:
a) clarificarea statutului primarului și a statutului viceprimarului în vederea eliminării unor
potențiale conflicte între aceștia, pe de o parte, dar și dintre primar și consiliul local, pe de altă
parte; în acest scop se impune ca viceprimarul să fie desemnat, din rândul consilierilor
locali, prin dispoziția primarului; este inacceptabil să ajungă viceprimar, în unele cazuri,
cel care reprezintă expresia voinței consiliului local, a cărui majoritate este în opoziție cu
primarul; din start, aici, se instituie CONFLICTUL PERPETUU împotriva interesului public
ori viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului!!!
b) instituirea zilei de 9 februarie - Ziua alesului local; 9 februarie fiind data primelor alegeri
locale după Revoluția din Decembrie 1989;
c) clarificarea statutului delegatului sătesc, respectiv:
5

c.1. se aleg doar pentru satele al căror număr al locuitorilor este cel puțin egal cu numărul
rezultat din împărțirea numărului total al locuitorilor unității administrativ-teritoriale la numărul
consilierilor locali stabilit prin lege; ex:: O comună cu 3173 de locuitori are 7 sate
componente, iar prin lege la nivelul acesteia se aleg 13 consilieri locali. Delegatul sătesc
se alege numai la nivelul satului care nu are reprezentare prin cel puțin un consilier local
și numai dacă numărul locuitorilor satului respectiv este de cel puțin 244.
c.2. statuarea condițiilor în care încetează mandatul acestuia, eventual când din satul
respectiv accede un consilier local sau când delegatul sătesc își schimbă domiciliul din acel sat;
Motivația a II-a: situația veniturilor primarilor și a viceprimarilor după încetarea
mandatului, unii cu mai mult de trei mandate, ajunși la vârsta de pensionare exprimă
gardul major de batjocură la adresa acestor aleși locali din partea autorităților centrale!
De aceea, propunem ca la articolul 32 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare, să se introducă patru noi alineate, alineatele (2) – (5),
cu următorul cuprins:
Art. 32. – (1) La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții
consiliilor județene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt
pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luânduse în calcul și indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.
„(2) Prevederile art. 49 alin. (1) – (8) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al
senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător și:
a) primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
b) viceprimarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
c) președinților consiliilor județene;
d) vicepreședinților consiliilor județene.
(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă pentru aleșii locali prevăzuți la alin. (2)
se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, și se plătește de acesta.
(4) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la instituția
prefectului de la nivelul județului unde alesul local care intră sub incidența alin. (2) a avut ultimul
mandat.
(5) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabilește prin norme
metodologice, aprobate prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale
și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.”
Prin această propunere creăm premisele unui tratament unitar între aceste categorii de aleși,
pe de o parte, dar și eliminăm anumite aspecte de neconstituționalitate, identificate prin alte
proiecte anterioare, pe de altă parte.
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P9. Instituirea unei grile de salarizare pentru personalul din administrația publică locală, prin
care să se stabilească ierarhizarea acestuia, pe categorii, cu niveluri de salarizare pe intervale
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bine determinate, minim-maxim, cu modificarea și completarea în mod corespunzător a
prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Anul inițierii propunerii: 2017, imediat după apariția aceste reglementări total injuste
Motivația I: Forma actuală a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, referitor la salarizarea personalului din administrația publică
locală:
a) constituie o capcană deosebit de păguboasă și periculoasă pentru buna funcționare
a autorităților administrației publice locale cu consecințe iremediabile pe termen
nelimitat, ;
b) subminează capacitatea administrativă a peste 90% din comunele României;
c) determină migrația personalului din localitățile fără resurse financiare către cele
care pot oferi salarii mai mari,
d) conduce la discriminarea personalului în ceea ce privește remunerarea muncii, în
lipsa unei grile de salarizare care să garanteze acordarea de drepturi salariale după
principiul: dreptul la plată egală pentru muncă egală*);
*) A se vedea în acest sens:
1. Carta Socială Europeană, revizuită, respectiv prevederile art. 4 pct. 3;
2. Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, respectiv prevederile
art. 7 lit. a) pct. (i):
„Statele părți la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiții
de muncă juste și prielnice, care să asigure îndeosebi:
a) remunerația care asigură tuturor muncitorilor cel puțin:
(i) un salariu echitabil și o remunerație egală pentru o muncă de valoare egală, fără nici o distincție; în
special femeile trebuie să aibă garanția că condițiile de muncă ce li se acordă nu sunt inferioare acelora
de care beneficiază bărbații și să primească aceeași remunerație ca ei pentru aceeași muncă;”;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, republicată, respectiv prevederile
art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i);
4. Curtea de Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 932 din 14
noiembrie 2007:
„Plata trebuie să fie egală pentru muncă egală. În sistemul public, acest principiu este aplicabil în
interiorul aceleași ramuri, al aceluiași domeniu sau la același nivel, fiind posibile, însă, deosebiri,
întemeiate obiectiv și rezonabil, între ramuri, domenii sau nivele, fără a se pune problema discriminării.
Salarizarea poate fi diferențiată după următoarele criterii: nivelul studiilor; importanța și complexitatea
muncii; funcția, postul sau meseria îndeplinită; cantitatea, calitatea și valoarea muncii; condițiile de muncă,
care pot fi vătămătoare, grele sau periculoase; vechimea în muncă.
5. Chiar și în cuprinsul 6 lit. b) și c) se cuprind principii sănătoase care sunt ignorate pe deplin în cazul
administrației publice locale:
„b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui
tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași
vechime în muncă și în funcție;
c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală.
În administrația publică locală acționează doar principiul ce-și are izvorul într-un cunoscut proverb românesc:
„Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale.”

Motivația a II-a: Dat fiind faptul că atribuțiile sunt aceleași, stabilirea indemnizațiilor primarilor
și a viceprimarilor, precum și salarizarea secretarilor (în viitor, potrivit prevederilor proiectului
Codului administrativ, secretari generali) să fie efectuate doar după numărul locuitorilor, potrivit
intervalelor prevăzute la art. 29 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare și NU și după categoria unității administrativ-teritoriale;
de altfel, această măsură a fost convenită în nenumărate rânduri cu factorii politici îndrituiți,
însă, în procesul de legiferare, pe deplin ignorată!
UNDE ESTE JUSTIȚIA SOCIALĂ??? Doar în denumirea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale!!!
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Termenul de materializare: URGENT.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P10. Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de
măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și
completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2007
Motivația: actuala reglementare este ABERANTĂ, IRAȚIONALĂ și ILOGICĂ. Trimiți
felicitarea împreună cu înștiințarea de plată; această înștiințare o dublează pe cea pe care o
trimite organul fiscal local, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală!!!
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorității centrale vizate:

P11. Elaborarea reglementărilor conexe Registrului agricol pentru perioada 20202027.
Anul inițierii propunerii: 2018
Motivația: Actualul registru agricol este pentru perioada 2015-2019, astfel că suntem în
ultimul an de existență a acestei evidențe primare unitare de la nivelul autorităților administrației
publice locale aflate cel mai aproape de cetățean.
Registrul agricol servește pentru:
a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al
protecției sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea;
b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea
documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea
vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării
produselor la piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea
unor drepturi materiale și/sau bănești și altele asemenea;
c) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor
de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea
solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăți directe,
ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin
pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri
europene și din bugetul național;
d) sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și
organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru
actualizarea Registrului statistic al exploatațiilor agricole și altele asemenea.
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Față de cele de mai sus propunem ca următorul registru agricol să cuprindă anul 2020
și perioada următoare a bugetului pe termen lung al Uniunii Europene, astfel ca acesta
să cuprindă perioada 2020-2027.
Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol trebuia întocmit și ținut la zi
în format electronic, iar situația actuală care corespunde realității este cu totul neconformă cu
cerința legii: fiecare unitate administrativ-teritorială face în raport de capacitatea administrativă
pe care o are și de aici lipsa de standardizare și costuri foarte mari mai ales pentru achiziționarea
de programe informatice, multe dintre acestea fără să fie compatibile cu registrul agricol
național, dar și cu celelalte aplicații utilizate local: fiscalitate locală, urbanism, evidența
persoanelor, asistența socială.
De aceea, registrul agricol pentru perioada 2020-2027 trebuie să fie însoțit de o aplicație
informatică unitară pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, pusă la dispoziția autorităților
administrației publice locale prin grija Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca principala
autoritate centrală vizată, împreună cu celelalte autorități centrale avizatoare: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Urgent va trebui să se treacă la elaborarea formularelor registrelor agricole pentru 20202027, astfel încât până la finele lunii septembrie 2019 să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului,
inclusiv normele tehnice, dar și aplicațiile informatice. SĂ ELIMINĂM SITUAȚIILE FRECVENTE
CARE CONDUC LA ADOPTAREA DE MĂSURI LEGISLATIVE PE GENUNCHI, ÎN PRIPĂ!
NOTĂ: Trebuie trecut urgent la informatizarea serviciilor publice așa cum este prevăzut în Strategia
națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
245/2015 și semnalează urgența acestor măsuri având în vedere interoperabilitatea registrului agricol,
în format electronic, cu Registrului agricol național, precum și necesitatea implicării active a personalului
din administrația publică locală în perspectiva pregătirii organizării și efectuării Recensământului
general agricol, pentru eliminarea deficiențelor constatate cu ocazia recensământului din 2 decembrie
2010 - 31 ianuarie 2011, și a Recensământului populației și al locuințelor, pentru eliminarea
deficiențelor constatate cu ocazia recensământului din 20 - 31 octombrie 2011.

Termenul de materializare: URGENT.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca principala
autoritate centrală vizată, împreună cu celelalte autorități centrale avizatoare: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P12. Utilizarea numai a mijloacelor de comunicare electronică între instituțiile publice,
indiferent că sunt centrale sau locale, pe de o parte, precum și între acestea și cetățeni, pe de
altă parte.
Anul inițierii propunerii: 2013
Mottoul: Primării fără hârtii; documente inteligente!
Programul propus: PRIMĂRIA DIGITALĂ
Motivația: Constituie o necesitate obiectivă impusă de Societatea informațională din etapa
pe care o parcurgem.
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Hotărârea Guvernului nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei naționale pentru
promovarea noii economii și implementarea societății informaționale stabilea coordonatele
evoluției Societății informaționale, dar a rămas o „piatră în fundație” fără ca să existe niște
rapoarte de progres și măsurile care se impun a fi luate pentru corectarea anumitor rămâneri în
urmă sau pentru îmbunătățirea legislației pentru armonizarea cu cerințele aceste Societăți.
Totodată există Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate
a rețelelor și sistemelor informatice, fără ca această importantă reglementare să fie pusă în
aplicare!
Suntem la 17 ani de la nașterea aceste reglementări și, constatăm că, mai degrabă suntem
în prezența unui „avorton” de vreme ce comunicarea între instituții se face tot cu dosarul care
cuprinde esențialmente celuloză în loc de biți. Este lesne de înțeles că suntem în prezența unei
societăți încremenite pe scara evolutivă a sa, iar rolul celor responsabili este să constate
cauzele și să propună soluții.
Starea civilă o facem utilizând aceleași mijloace ca cele de pe vremea lui Alexandru Ioan
CUZA, prin scrierea actelor și a certificatelor de stare civilă cu „fulgul”, transformat în stilou,
fiecare după cum i-a dat Dumnezeu har să scrie, la fel și comunicarea actelor administrative în
vederea exercitării controlului de legalitate al prefectului, și mai toate activitățile!
Un grad ridicat de eficiență a serviciilor publice va avea un impact semnificativ pozitiv
asupra stării economice și sociale din întreaga țară, în general și din colectivitățile locale, în
special. Principalul obiectiv al noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor informatice este
de a moderniza administrațiile publice locale în vederea oferirii de servicii pentru cetățeni și
mediul de afaceri, într-un mod integrat, transparent și sigur, pe principiile economicității,
eficacității și eficienței.
SOLICITĂM REALIZAREA DE APLICAȚII INFORMATICE UNITARE ȘI INTEGRATE
care ar determina diminuarea costurilor și ușurarea specializării utilizatorilor, precum și
compatibilizarea acestora, pentru:
a) comunicarea actelor administrative în vederea exercitării controlului de legalitate de
către prefectul județului;
b) standardizarea monitoarelor oficiale locale, în format electronic;
c) administrarea impozitelor și taxelor locale, precum și pentru orice alte venituri ale
bugetelor locale;
d) contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, interoperabilă cu aplicația cunoscută
prin abrevierea ForExeBug, materializată prin proiectul „Creșterea responsabilizării
administrației publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situațiilor
financiare ale instituțiilor publice” - cod SMIS 34952;
e) registrele agricole;
f) gestiunea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;
g) starea civilă, astfel încât redactarea și gestiunea actelor, precum și ale certificatelor de
stare civilă să se facă numai utilizând mijloace și programe informatice;
h) gestiunea nomenclaturii stradale;
i) gestiunea activităților de asistență socială: alocații de susținere, venitul minim garantat.
De asemenea, se impune interconectarea acestor aplicații informatice la Sistemul național
informatic de evidență a populației; prin această măsură s-ar elimina erorile privind persoana
fizică, fără a fi exhaustive, referitoare la:
a) datele de identificare a persoanei fizice;
b) domiciliu/reședință;
c) existența multor persoane decedate în evidențele primare;
d) urmărirea contribuabililor;
e) identificarea proprietăților în intravilanul localităților.
În contextul celor de mai sus, conștienți și de răspunderile ce ne pot apăsa în această eră
în care fiecare se poate prezenta printr-o identitate care să nu corespundă realității, vă propun,
pentru început, ca fiecărei instituții publice, precum și fiecărei instituții publice locale, să
i se aloce adrese de poștă electronice oficiale, iar numai de pe acestea ori pe acestea să
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fie trimise orice corespondență oficială; această măsură ar determina
standardizarea/codificarea informației, pe de o parte, dar ar și garanta că expeditorul ori
destinatarul este cel REAL; ceva de genul, cu titlu de exemplu: vulcanabaidb@.......................ro, unde domeniul să fie cel atribuit de entitatea responsabilă a statului, după
cum și credențialele, iar prima parte să constituie, pe scurt, denumirea entității, în cazul de față
fiind identificată instituția publică locală, comuna Vulcana-Băi din județul Dâmbovița. Este
inadmisibil ca să fie utilizate tot felul de adrese care nu știi de la cine vine și către vine pleacă.
Consecințele lipsei acestei standardizări sunt ușor de identificat, dar imposibil de
cuantificat, putând conduce chiar și la sancțiuni de natură penală.
Termenul de materializare: URGENT.
Autoritățile centrale vizate: Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, ca
principala autoritate centrală vizată, împreună cu celelalte autorități centrale avizatoare:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Finanțelor Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P13. Ratificarea, prin lege, a Recomandării 1296 (1996) cu privire la Carta europeană pentru
zonele rurale, adoptată de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Anul inițierii propunerii: 2008
Motivația: România are un areal al spațiului rural de 92% cu o populație de 47,5%, ceea ce
implică o atenție sporită pentru dezvoltarea armonioasă a teritoriului, astfel încât să se
diminueze cât mai mult decalajele dintre zonele urbane și cele rurale, acestea din urmă profund
și continuu discriminate, ceea ce ne situează mult în urma multor altor state din Uniunea
Europeană.
Se impune stabilirea standardelor de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural, a
programelor de investiții pentru realizarea acestora, precum și durata pentru implementarea
acestora, prin urmărirea pe bază de rapoarte de progres periodice, la cel mult doi ani!
O astfel de măsură:
a) elimină haosul generat de principiul bazat pe zicala „Cine poate oase roade, cine nu nici
carne moale.”;
b) determină o dezvoltare armonioasă a infrastructurii pe întreg teritoriul României;
c) determină accesul cetățenilor la servicii și utilități, prin diminuarea decalajului actual dintre
mediul urban și mediul rural, total în defavoarea celui rural, deși aici trăiește, zi de zi, peste
jumătate din populația României, foarte multe sate fiind dormitoare pentru cetățenii din mediul
urban;
d) ar etapiza programele în funcție de resursele financiare.
Termenul de materializare: 30 septembrie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca principala
autoritate centrală vizată, împreună cu celelalte autorități centrale avizatoare: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:
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P14. Acordarea din bugetele locale a cheltuielilor efectuate cu deplasarea la și de la
locul de muncă personalului din administrația publică locală a comunelor, în condiții
similare personalului didactic.
Anul inițierii propunerii: 2010
Motivația: Prin această măsură s-ar putea menține/atrage în administrația publică a
comunelor persoane care nu au domiciliul/reședința în comunele respective și care tind să
meargă la un loc de muncă apropiat de locuință, iar sumele care constituie acoperirea
cheltuielilor cu deplasarea să nu fie asimilate veniturilor salariale.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
principala autoritate centrală vizată, împreună cu celelalte autorități centrale avizatoare:
Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P15. a) Instituirea măsurii de participare la ședințele Guvernului României a
reprezentanților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația
Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, la
ședințele Guvernului, în cazurile în care se dezbat probleme privind colectivitățile locale.
b) Se impune ca la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
să se realizeze orice consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației
publice locale în problemele ce le privesc în mod direct, chiar dacă inițiator este un alt
minister sau o altă autoritate.
Anul inițierii propunerii: 2002Pentru puțin timp, au fost invitați președinții filialelor
județene ale A.Co.R. la videoconferințele cu prefecții
Motivația: O astfel de măsură ar aduce Guvernul României mai aproape de reprezentanții
cei mai apropiați de cetățeni, și implicit față de aceștia, și s-ar elimina o serie de reglementări
luate fără ca structurile asociative ale autorităților administrației publice locale să fie consultate,
pe fondul armonizării cu alte reglementări specifice acestor autorități.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru
a iniția modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare.
Mențiunea autorității centrale vizate:
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P16. Operaționalizarea sistemului de ghișeu unic.
Anul inițierii propunerii: 2001
Motivația: Deși prevederile art. 1 alin. (2), art. 5 lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2002, cu modificările și
completările ulterioare, reglementează fără echivoc existența sistemului de ghișeu unic: „(2)
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea,
evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de
identitate și a cărților de alegător, cât și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de
eliberare a pașapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic.”, acestea din
urmă, respectiv: desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor
simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu
numere de înmatriculare nu se realizează la nivelul autorităților administrației publice
locale, apreciind că suntem în fața încălcării prevederilor legale timp de peste 18 ani.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Afacerilor Interne și Direcția pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, ca autorități vizate direct, și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, vizat indirect, ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele
autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P17. Relația dintre autoritățile administrației publice locale și șefii posturilor de poliție,
respectiv șefii polițiilor orășenești și municipale.
Anul inițierii propunerii: 2008
Motivația: În Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu
modificările și completările ulterioare, sunt statuate raporturile dintre autoritățile administrației
publice locale și șefii posturilor de poliție, respectiv șefii polițiilor orășenești și municipale.
Fără să fie necesară modificarea acestei legi și nici a Legii nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, cu modificările și completările ulterioare, propunem ca, premergător evaluării
activității și conduitei șefului structurii teritoriale, să se solicite de la primarul unității
administrativ-teritoriale o fișă de evaluare locală.
Prin această măsură s-ar reflecta și aprecierea autorității administrației publice locale din
poziția sa de reprezentant al cetățenilor colectivității locale, după cum concluzia consemnată în
evaluarea de serviciu, prin care a fost acordat calificativul să fie adusă la cunoștința autorităților
administrației publice locale.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției
Române, ca autorități vizate direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
vizat indirect, ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice
locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:
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P17. Sprijinirea asocierii unităților administrativ-teritoriale prin programe naționale de
dezvoltare.
Anul inițierii propunerii: 2001
Motivația: Timp de 18 ani prevederea art. 12 alin. (2) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a găsit aplicabilitate,
respectiv: „Guvernul sprijină asocierea unităților administrativ-teritoriale prin programe naționale
de dezvoltare. Aceste programe sunt finanțate anual prin bugetul de stat și sunt prevăzute
distinct în cadrul bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
condițiile legii privind finanțele publice locale.”
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Mențiunea autorităților centrale vizate:

P18. Reconsiderarea poziției autorităților administrației publice locale în ceea ce
privește asigurarea obligatorie a locuințelor.
Anul inițierii propunerii: 2010
Motivația: Prin Legea nr. 248/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008
privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau
inundațiilor, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost excluse din
a fi părți explicite și active pe lângă organele statutare și cele de conducere ale PAID, ceea ce
exprimă, fără echivoc, faptul că, în viziunea politicienilor, acestea nu-și au locul și rolul lor, așa
cum este prevăzut în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Apreciem că pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie
a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se impune ca structurile asociative ale autorităților
administrației publice locale să aibă un rol activ, având corespondent în structurile funcționale
ale Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale – PAID.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritatea centrală: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate
îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunea autorităților centrale vizate:

P19. Reconsiderarea identității și semnificației monumentelor eroilor.
Anul inițierii propunerii: 2012
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Motivația: Drapelul României potrivit art.12 din Constituția României, republicată, este unul
din simbolurile naționale, arborarea sa fiind reglementată de Legea nr. 75/1994. Ușor de
constatat este faptul că monumentele eroilor, mărturii ale trecutului nostru glorios, de apărare a
gliei neamului, nu sunt incluse ca punct distinct la art. 2 din legea invocată și mai ușor de
constatat că drapelul României nu este arborat la cele mai multe monumente ale eroilor din
țară.
În atare condiții, se impune completarea Legii nr.75/1994 cu menționarea expresă a
monumentelor eroilor ca puncte de arborare permanentă a drapelului României.
De asemenea, legea trebuie să stabilească sancțiuni din cele mai severe pentru nearborarea
drapelului României în condițiile legii ori arborarea acestuia într-o stare necorespunzătoare
(degradat).
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate vizată
direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să
reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P20. Problemă ce vizează furnizarea de servicii publice către cetățeni.
Anul inițierii propunerii: 2008
Motivația: La nivelul mai multor județe, unele servicii publice deconcentrate, nu au program
de lucru în toate zilele lucrătoare. Cum aceste servicii satisfac și interese ale locuitorilor din
comune, necesitând deplasări lungi și costisitoare ale cetățenilor, se impune ca programul de
lucru cu publicul să fie zilnic și uniform pentru toate serviciile publice deconcentrate din
cadrul aceluiași județ, similar cu cel al prefecturii.
Este un element al respectului față de cetățean, ușor de materializat. Trebuie doar voință
politică de bun-simț, fără vreo cheltuială suplimentară.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Toate autoritățile administrației publice centrale care au servicii
deconcentrate în subordine la nivelul județelor, ca autorități vizate direct, și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților
administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P21. Problemă ce vizează relația tripartită: primar, medicul de familie și casa județeană
de asigurări de sănătate.
Anul inițierii propunerii: 2009
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Motivația: Obligarea caselor județene de asigurări de sănătate de a face publice contractele
cu medicii de familie, precum și de a fi comunicate către autoritățile administrației publice locale
de la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde medicii de familie au cabinete. Sunt în joc
bani publici, iar autoritățile administrației publice locale nu cunosc nici care sunt medicii de
familie, nici programul de activitate și nici care sunt sumele alocate pentru funcționarea
cabinetelor medicale. O SITUAȚIE INADMISIBILĂ, ILOGICĂ ȘI IRAȚIONALĂ!.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
ca autorități vizate direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P22. „Resuscitarea” Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și a
grupurilor de lucru, înființate în baza Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.
Anul inițierii propunerii: 2013
Motivația: Constatând că, pe zi ce trece, ne confruntăm cu o tot mai DES CENTRALIZARE
în loc de DESCENTRALIZARE, iar structura acestui organism este încremenită în timp și
total neoperațională! Suntem într-o situație inadmisibilă, ilogică și irațională!.
Solicităm un raport cu activitățile întreprinse de la înființare și până în prezent!
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Toate ministerele și autoritățile centrale, ca autorități vizate direct,
și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să reprezinte
interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P23. Operaționalizarea Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în baza:
a) art. 76 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcționarea și atribuțiile Comitetului
pentru finanțe publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
c) Ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului
finanțelor publice nr. 7/433/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2009
Motivația: Constatăm că structura acestui organism este încremenită în timp și total
neoperațională, de-a dreptul desconsiderată de către Ministerul Finanțelor Publice,
extrem de multe reglementări nefiind supuse consultării la nivelul său, deși prevederile
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legale obligau în acest sens! Suntem, de asemenea, într-o situație inadmisibilă, ilogică și
irațională!.
Solicităm:
a) un raport cu activitățile întreprinse de la constituire prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr.
285/1.169/2007 și până în prezent;
b) procesele-verbale încheiate cu ocazia ședințelor Comitetului pentru finanțe
publice locale, de la prima ședință și până în prezent, astfel cum este prevăzut la art. 8
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007;
c) Prezentarea tuturor actelor normative adoptate sau emise, după caz, și care deși
făceau obiectul analizelor în cadrul Comitetului finanțelor publice locale, nu au fost în
prealabil analizate în acest organism consultativ, de la data de 21 iunie 2007 și până în
prezent;
d) Rapoartele privind activitatea Comitetului pentru finanțe publice locale, prezentate
Guvernului României, pe fiecare din anii 2009 – 2018, astfel cum este prevăzut la art. 2
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007.
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Finanțelor Publice, ca autoritate vizată direct, la nivelul
căruia funcționează secretariatul tehnic al Comitetului pentru finanțe publice locale, și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele
autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P24. Completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2007
Motivația I: În prezent activitatea autorităților administrației publice locale este îngreunată
excesiv și chiar blocată fie de unele prevederi legale, fie de unele autorități publice care sunt
îndrituite în eliberarea unor acorduri, autorizații sau avize, după caz, și pentru care se solicită
sume importante din bugetele locale de aceea, pentru înțelegerea mai ușoară a solicitării
Asociației Comunelor din România, redăm textul propus:
«După alineatul (4) al articolului 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (5) - (7), cu
următorul cuprins:
„(5) Pentru investițiile publice locale, indiferent de sursa finanțare, avizele, acordurile,
autorizațiile sau altele asemenea, după caz, se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de
către entitățile competente, cu valoare juridică de principiu. Acestea se depun însoțite de
declarația pe propria răspundere a ordonatorului de credite în vederea obținerii finanțării,
urmând ca, ulterior declarării eligibile a proiectului, avizele, acordurile, autorizațiile sau altele
asemenea să fie obținute cu valoare juridică definitivă, eliberându-se în cel mult 3 zile
lucrătoare, inclusiv data solicitării.
(6) Avizele, acordurile, autorizațiile sau altele asemenea prevăzute la alin. (5) se eliberează
fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte obligații de natură financiară.
(7) Serviciile privind înregistrarea, avizarea și recepționarea documentațiilor cadastraljuridice pentru imobilele proprietatea unităților administrativ-teritoriale sunt scutite de la plata de
taxe, tarife, comisioane sau de alte obligații de natură financiară.”»
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Motivația a II-a: Deschiderea pe seama unității administrativ-teritoriale a unui cont de
disponibil pentru efectuarea ocazională de cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, prin
utilizarea instrumentului de plată electronic constituie o necesitate pe deplin obiectivă care ține
de evoluția societății informaționale, pe de o parte, dar și de garantarea veridicității asupra
operațiunilor realizate, inclusiv a datei.
Pentru înțelegerea mai ușoară a solicitării Asociației Comunelor din România, redăm textul
propus:
«După alineatul (11) al articolului 54 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, se introduc cinci noi alineate, alineatele (12) - (14), cu
următorul cuprins:
„(12) Pentru efectuarea ocazională de cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, pe seama
unității administrativ-teritoriale, se deschide un cont de disponibil, în limita a cel mult 5% pe an
din totalul creditelor prevăzute în bugetul local pentru bunuri și servicii, pentru achiziționarea de
bunuri materiale și de servicii a căror valoare individuală să fie de cel mult un salariu minim brut
pe țară în plată, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(13) Cheltuielile efectuate din contul deschis potrivit prevederilor alin. (12) se fac pe bază
de card de credit, având ca titular unitatea administrativ-teritorială, sau pe bază de transferuri
utilizând orice alte mijloace de plată electronice convenite cu societatea bancară.
(14) Deschiderea contului prevăzut la alin. (12) se face de către ordonatorul principal de
credite sau de către persoana împuternicită de acesta, la societatea bancară stabilită prin
hotărâre a autorității deliberative.
(15) Persoanele care au dreptul de a utiliza mijloacele de plată electronice prevăzute la alin.
(13), se stabilesc prin dispoziția autorității executive.
(16) În prima decadă a fiecărei luni, pentru luna expirată, compartimentul financiar-contabil
prezintă ordonatorului principal de credite execuția contului de disponibil prevăzut la alin. (12),
precum și măsuri de recuperare a eventualelor sume cheltuite nejustificat.”»
Prezentarea documentelor la contabilitate se face în cel mult 3 zile lucrătoare de la ”.
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Finanțelor Publice, ca autoritate vizată direct, și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să reprezinte
interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P25. Modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2010
Motivația: În prezent această lege îngreunează excesiv activitatea autorităților administrației
publice locale, ceea ce a creat și creează mari greutăți pentru realizarea investițiilor publice
locale, de aceea pentru înțelegerea mai ușoară a solicitării Asociației Comunelor din România,
redăm textul propus:
«Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) produce efecte juridice numai după îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:
a) comunicarea acesteia prefectului, potrivit legii;
b) aducerea la cunoștință publică a acestei hotărâri pe pagina de internet a unității
administrativ-teritoriale respective. Publicarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unității administrativ-teritoriale pe pagina de internet a acesteia se asigură în
permanență ca anexă la statutul unității administrativ-teritoriale.
2. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul
cuprins:
(4) Modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativteritoriale se face cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3).”
3. După art. 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:
„Art. 211. - Modificarea inventarelor însușite de către autoritățile deliberative care au făcut
obiectul atestării apartenenței la domeniul public județean sau de interes local prin hotărâre a
Guvernului se realizează în condițiile art. 21.”.»
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate vizată direct și ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților
administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P26. Modificarea și completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, republicată.
Anul inițierii propunerii: 2008
Motivația: În prezent această lege exclude posibilitatea ca utilitatea publică să fie declarată
de consiliile locale, ceea ce a creat și creează mari greutăți pentru realizarea investițiilor publice
locale, fiind în contradicție și cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Unitățile
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină
și patrimoniu propriu.”
De aceea, pentru înțelegerea mai ușoară a solicitării Asociației Comunelor din România,
redăm textul propus:
«Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, se
modifică și se completează dup cum urmează:
1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - Utilitatea publică se declară de către:
a) Guvern pentru lucrările de interes național;
b) consiliul județean pentru lucrările de interes local în cazul în care expropriator este județul,
precum și pentru lucrările de interes local care se desfășoară pe teritoriul mai multor unități
administrativ-teritoriale din județul respectiv;
c) Consiliul General al Municipiului București pentru lucrările de interes local în cazul în care
expropriator este municipiul București;
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d) consiliul local pentru lucrările de interes local în cazul în care expropriator este comuna,
orașul sau municipiul, după caz.”.
2. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes național se face de către comisii
numite de Guvern, iar pentru lucrările de interes local de către comisii numite, după cum
urmează:
a) de președintele consiliului județean pentru lucrările de interes local prevăzute la art. 7 lit.
b);
b) de primarul general al municipiului București pentru lucrările de interes local prevăzute la
art. 7 lit. c);
c) de primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pentru lucrările de interes
local prevăzute la art. 7 lit. d).
…………………………………………………………………………………………………
(3) Pentru lucrările de interes local comisiile se alcătuiesc astfel:
a) în cazul în care expropriator este județul, comisia este alcătuită din 5 membri, respectiv:
un vicepreședinte al consiliului județean, 2 consilieri județeni și 2 specialiști din cadrul aparatului
de specialitate al președintelui consiliului județean;
b) pentru lucrările de interes local care se desfășoară pe teritoriul mai multor unități
administrativ-teritoriale din județul respectiv, comisia este alcătuită din: un vicepreședinte al
consiliului județean, 2 specialiști din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului
județean, precum și reprezentanții primarilor unităților administrativ-teritoriale interesate;
c) în care expropriator este municipiul București, comisia este alcătuită din: un viceprimar al
municipiului București, câte un reprezentant al primarului de la fiecare sector interesat, precum
și 2 specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului general;
d) în cazul în care expropriator este comuna, orașul sau municipiul, după caz, comisia este
alcătuită din: viceprimarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, precum și 2 - 4
specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului.”
3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatul cercetării prealabile va fi consemnat într-un proces-verbal ce se va înainta
Guvernului sau, după caz, autorităților deliberative interesate, prevăzute la art. 7 lit. b)-d).”.
4. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Primarul va primi și va înregistra întâmpinarea și va consemna ofertele de despăgubire și
pretențiile proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale. În termen de 30 de
zile, întregul dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 12, precum și eventualele
întâmpinări, va fi înaintat la Secretariatul General al Guvernului, pentru lucrările de interes
național, iar pentru cele de interes local, la autoritățile deliberative interesate, prevăzute la art.
7 lit. b)-d), după caz.”.
5. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Întâmpinările vor fi soluționate în termen de 30 de zile de o comisie constituită
după cum urmează:
a) prin hotărâre a Guvernului pentru lucrările de interes național;
b prin dispoziție a președintelui consiliului județean pentru lucrările de interes local prevăzute
la art. 7 lit. b);
c) prin dispoziție a primarului general al municipiului București pentru lucrările de interes
local prevăzute la art. 7 lit. c);
d) prin dispoziție a primarului comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pentru
lucrările de interes local prevăzute la art. 7 lit. d).
(2) Comisia va fi alcătuită din 3 specialiști din domeniul de activitate în care se realizează
lucrarea de utilitate publică, 3 proprietari de imobile din comuna, orașul sau municipiul în care
sunt situate imobilele propuse pentru expropriere, aleși prin tragere la sorți dintr-o listă de
minimum 25 de proprietari, precum și primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după
caz. Comisia va lucra sub conducerea unui președinte ca delegat al:
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a) Guvernului, în cazul lucrărilor de interes național;
b) consiliului județean în cazul lucrărilor de interes local prevăzute la art. 7 lit. b);
c) Consiliului General al Municipiului București în cazul lucrărilor de interes local prevăzute
la art. 7 lit. c);
d)consiliului local în cazul lucrărilor de interes local prevăzute la art. 7 lit. d).”.
6. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. - În cazul în care și noile propuneri vor fi respinse, expropriatorul, precum și
proprietarii sau celelalte persoane titulare de drepturi reale asupra imobilului propus spre
expropriere pot contesta hotărârea comisiei, constituită potrivit art. 15, la Curtea de apel în raza
căreia se află situat imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”.»
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate vizată direct și ca autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților
administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P27. Stabilirea de măsuri care să stimuleze înlocuirea treptată a mijloacelor de
transport ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care în prezent utilizează
combustibili fosili, cu automobile electrice.
Anul inițierii propunerii: 2015
Motivația: În Uniunea Europeană se impun tot mai multe interdicții privind circulația
autovehiculelor Diesel și, totodată, se promovează idei care să conducă la înnoirea parcurilor
cu autovehicule electrice. Pe cale de consecință, și în România, trebuie adoptate astfel de
măsuri.
De aceea, propunem:
a) achizițiile de microbuze școlare să fie numai din cele electrice, ceea ce ar constitui
și un mijloc de educație primară în ceea ce privește avantajele acestui tip de propulsie;
b) orice autoturism achiziționat de către unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale să fie din cele electrice sau cel puțin hibride, iar achiziționarea acestuia să se
poată face chiar și în leasing, dar fără autorizarea prealabilă din partea Comisiei pentru
autorizarea împrumuturilor locale.
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor Publice, ca autorități
vizate direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită
să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:
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P28. Instituirea unor plafoane de îndatorare pentru unitățile administrativ-teritoriale,
chiar și pentru cheltuieli curente, direct de pe piață, cu respectarea prevederilor privind
achizițiile publice, dar fără autorizarea prealabilă din partea Comisiei pentru autorizarea
împrumuturilor locale.
Anul inițierii propunerii: 2015
Motivația: În prezent, la art. 21 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și cheltuielile ulterioare, avem: „Unitățile administrativ-teritoriale sunt
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.”.
Ori, de drept și de fapt, o unitate administrativ-teritorială, este lipsită de capacitatea de a se
împrumuta, fără autorizarea prealabilă a Comisiei pentru autorizarea împrumuturilor locale,
chiar și pentru UN LEU. Orice comerciant, cât ar avea de mică activitatea poate face împrumut,
în condițiile impuse de creditori, dar unitatea administrativ-teritorială, NU!
De ce? Pentru că legiuitorul ignoră realitatea, necesitatea și oportunitatea și se
înfășoară în mantia birocrației iraționale, subminând capacitatea administrativă a
autorităților administrației publice locale, condamnându-le să stea slugarnic, cu capul
plecat și cu mâna întinsă, la înalta și, nu de puține ori, obscura poartă!
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Finanțelor Publice, ca autoritate vizată direct, și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să reprezinte
interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P29. Instituirea prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a funcției de consilier cadastru,
COR 216507.
Anul inițierii propunerii: 2016
Motivația: În prezent, activitatea de cadastru și publicitate imobiliară „coboară” de la nivel
central la nivel județean, fără să aibă cel puțin un reprezentant avizat la nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale care să asigure relația cu cetățeanul și consilierea de specialitate a
acestuia.
În acest scop, propunem ca finanțarea cheltuielilor de personal pentru consilierii
cadastru, care își desfășoară activitatea în serviciile comunitare pentru cadastru și
agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și a cheltuielilor
determinate de aplicarea standardelor minime de dotare asigurându-se din transferuri de
la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
Pentru inspirație a se vedea asistentul medical comunitar, situație reglementată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară,
aprobată prin cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017.
Termenul de materializare: 30 septembrie 2019.
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Autoritățile centrale vizate: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ca
autoritate vizată direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate
îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P30. Reconsiderarea ajutorului social ca ajutor ocazional și nu unul cu caracter lunar.
Anul inițierii propunerii: 2005
Motivația: În prezent, ajutorul social, prin caracterul său lunar, este privit și asimilat unei
pensii, ceea ce este total nejustificat și care creează sentimentul multora de normalitate să
primească bani fără să muncească.
De aceea, denumirea se impune a fi schimbată în „ajutor social ocazional” care să se
acorde cel mult 9 luni pe an, iar numărul orelor de muncă să fie echivalentul sumelor
primite cu acest titlu! Să se stabilească criterii la nivel local!
Pentru încălzirea locuințelor ajutoarele să se acorde numai în bonuri valorice nominale cu
decontare directă către furnizorii de produse/servicii, eliminându-se posibilitatea de înstrăinare
către terți.
Termenul de materializare: 30 septembrie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
ca autorități vizate direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P31. Modificarea și completarea Legi nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anul inițierii propunerii: 2010
Motivația: În prezent legea s-a îndepărtat de scopul său și social și a fost creată să
alimenteze diverse structuri, împovărând nejustificat, chiar aberant, cetățeanulgospodar!
Se impune:
a) simplificarea documentațiilor atât pentru autorizația de construire, cât și pentru autorizația
de desființare;
b) eliminarea unor sarcini financiare conexe;
c) pentru clădiri cu destinația de locuință, cu cel mult două niveluri, precum și pentru anexe
gospodărești individuale, instituirea de proiecte-tip corespunzătoare zonelor, astfel încât
beneficiarul să depună documentație doar în ceea ce privește adaptarea la curbele de nivel ale
imobilului pe care urmează să fie amplasată clădirea;
d) eliminarea oricăror obligații financiare către diversele autorități/instituții/agenții/operatori
pentru proiectele publice.
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Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritatea centrală vizată: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României.
Mențiunile autorității centrale vizate:

P32. Acordarea Semnului onorific Răsplata Muncii, instituit prin Legea nr. 391/2004,
în condițiile acesteia și a celorlalte reglementări subsecvente.
Anul inițierii propunerii: 2008
Motivația: În prezent, acest semn onorific nu se acordă, fiind desconsiderat de autoritățile
administrației publice centrale îndrituite, de la instituire și până în prezent!
Cu această ocazie să se acorde și un premiu la nivelul salariului de bază al
funcționarului public respectiv, în plată la data de 1 iunie.
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, ca autoritate vizată
direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să
reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P33. Instituirea imnului unității administrativ-teritoriale, ca simbol local, împreună cu
stema, sigiliul și steagul acesteia.
Anul inițierii propunerii: 2016
Motivația: În prezent, avem următoarele reglementări pentru unitățile administrativ-teritoriale
în ceea ce privește stema, sigiliul și steagul:
a) art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului , cu modificările și
completările ulterioare;
b) art. 15 și 16 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice;
c) Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativteritoriale a steagurilor proprii;
d) Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României,
păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României,
uzate sau care devin nefolosibile;
e) art. 20 din Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și
folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.
1157/2001, cu modificările și completările ulterioare.
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Prin similitudine cu prevederile art. 12 din Constituția României, republicată, la nivelul
unității administrativ-teritoriale, din sfera reglementărilor ne lipsește imnul, ca simbol
local, de aceea se impune complinirea legislativă în materie.
Orice echipă de fotbal, aproape orice organizație utilizează ca simbol al identității
proprii, IMNUL, ceea ce este anormal ca unității administrativ-teritoriale să-i lipsească; la
nivelul celorlalte state ale Uniunii Europene este utilizat imnul localității.
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate vizată
direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate îndrituită să
reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P34. Reglementarea arhivelor electronice, prin modificarea și completarea Legii
Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.
Anul inițierii propunerii: 2015
Motivația: Actualele reglementări în materie, Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
republicată, și Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor
Naționale nr. 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2013, nu „țin
pasul” cu evoluția societății informaționale, prin trecerea activităților din administrația publică
locală, de la utilizarea mijloacelor de arhivare clasice, la cele ce în format electronic.
Apreciem că suntem în etapa în care autoritățile administrației publice centrale ignoră și
chiar se opune elaborării reglementărilor care să țină pasul cu actualitatea specifică unei
societăți informaționale.
Termenul de materializare: 31 octombrie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Afacerilor Interne și Arhivele Naționale, ca autorități
centrale vizate direct, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate
îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P35. Publicarea deciziilor structurilor asociative declarate ca fiind de utilitate publică,
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anul inițierii propunerii: 2013
Motivația: Este inadmisibil ca o serie întreagă de organizații neguvernamentale să aibă
posibilitatea publicării actelor administrative în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar
structurile asociative declarate ca fiind de utilitate publică să nu aibă această posibilitate.
Termenul de materializare: 30 septembrie 2019.

25

Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P36. Alocarea de resurse financiare pentru asigurarea plății tuturor asistenților
medicali comunitari.
Anul inițierii propunerii: 2017Reglementare elaborată în comun cu Asociația
Comunelor din România
Motivația: În prezent nu este respectat art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind
asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017,
respectiv:
„(1) Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari, mediatorii
sanitari și moașele care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum și a
cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri
de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor
bugetare aprobate cu această destinație și a normativului de personal aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de
asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală
comunitară, cu modificările ulterioare.”
Termenul de materializare: 30 septembrie 2019, astfel încât aceste sume să se regăsească
în proiectul bugetului de stat pe anul 2020.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României. Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P37. Reconsiderarea pe principii de egalitate a primarilor comunelor în raport cu
ceilalți primari ai orașelor și ai municipiilor.
Anul inițierii propunerii: 2004
Motivația: prevederile art. 12 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare instituie o discriminare
irațională și impardonabilă pentru primarii comunelor, prin omisiune: „Pașaportul de serviciu
electronic este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în
condițiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane:
..........................................................
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b) prefecților și subprefecților, președinților și vicepreședinților consiliilor județene,
primarilor municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, când călătoresc în misiuni
oficiale;”
Termenul de materializare: 30 iunie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României și Ministerul Afacerilor Externe.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P38. Cooptarea a câte unui reprezentant din partea fiecărei structuri asociative ale
autorităților administrației publice locale în delegația României care negociază cu
Comisia Europeană cadrul financiar multianual 2021 – 2027.
Anul inițierii propunerii: 2019
Motivația: Ne raliem, pe deplin, Asociației Municipiilor din România față de propunerea
efectuată prin rezoluția din 14 martie 2019: „Având în vedere intenția Comisiei Europene de
a ajunge, până la sfârșitul anului 2019, la un acord rapid între statele membre, privind următorul
buget pe termen lung, pentru a asigura o tranziție fără probleme între actualul buget (20142020) și noul buget (2021-2027), precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul
tuturor, solicităm Guvernului României cooptarea a câte unui reprezentant al AMR, UNCJR,
AOR și ACoR în delegația României care negociază cu Comisia Europeană cadrul financiar
multianual 2021-2027. Solicităm și instituirea unui consiliu consultativ, din care să facă parte și
reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale, care să acorde asistență
administrației publice centrale pe această temă.”
Termenul de materializare: 30 aprilie 2019.
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P39. Inventarierea sumelor transmise de către autoritățile executive pentru
acoperirea necesarului cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2019, după aprobarea
acestora prin hotărâri ale consiliilor locale.
Anul inițierii propunerii: 2019
Motivația: Finanțarea asigurată prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 a tăiat
din ceea ce se preconiza comunelor 200 lei/locuitor, respectiv suma de 1.800.000.000. Dincolo
de această nejustificată „amputare” a bugetelor locale ale, sunt multe alte cheltuieli care trebuie
să fie finanțate în anul 2019 și nu sunt posibilități reale, ceea ce va aduce grave prejudicii
funcționării administrației publice locale, precum și executării multor investiții publice locale.
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Un exemplu demn de reținut este situația comunei Călinești-Oaș din județul Satu Mare unde,
intervenția Guvernului României se impune a fi de maximă urgență.
Termenul de materializare: 31 mai 2019
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României, și Ministerul Finanțelor Publice.
Mențiunile autorităților centrale vizate:

P40. .
Motivația:
Termenul de materializare: ....
Autoritățile centrale vizate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca
autoritate îndrituită să reprezinte interesele autorităților administrației publice locale în Guvernul
României
Mențiunile autorităților centrale vizate:

Foarte important: Prezenta documentație constituie un MINIPROGRAM DE GUVERNARE
PENTRU COMUNELE ROMÂNIEI
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