
 
 
 
 

Rezoluția nr. 2  
din 20 martie 2018 

 
cu privire la cele mai importante și arzătoare probleme  
ale administrației publice locale de la nivelul comunelor 

 
            Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România-A.Co.R., întrunită în 
adunarea generală din 20 martie 2018, adoptă următoarea rezoluție. 
            Cele mai importante și arzătoare probleme ale comunelor sunt: 
 

1. Adoptarea, cu respectarea principiilor consacrate de constituție, legislația specifică și 
Carta europeană a autonomiei locale, a Codului Administrativ cu preluarea 
amendamentelor și propunerilor ACoR. Filiala noastră va înainta conducerii centrale 
ACoR, amendamente și propuneri la proiect. 
 

2. Adoptarea într-un timp rezonabil a Codului Finanțelor publice locale în condițiile de la 
punctul 1. 

 
3. Deblocarea implementării proiectelor de investiții prin schimbarea radicală a 

legislației privind achizițiile publice. 
 

4. Revizuirea Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 350/2001, privind domeniile autorizării în 
construcții și a urbanismului și amenajării teritoriale, precum și a legislației conexei, 
astfel încât: 

 
       a) Să se diminueze ,,calvarul avizelor” pentru autoritățile locale în sensul de a se 
reduce numărul lor cu cele care nu sunt strict necesare și de a se reduce timpul și 
costurile eliberării lor. 
       b) Permiterea organizării serviciului public de autorizare și amenajare a teritoriului, 
prin cooperare în cadrul Filialelor Județene ACoR cu personalitate juridică. 
       c) Eliminarea discriminării comunelor față de orașe și municipii prin acordarea 
posibilității de organizare a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, prin 
revizuirea art. 37 din Legea 350/2001, conform propunerii primarului Comunei Florești. 
 

5. Solicităm eliminarea discriminării comunelor față de orașe, din legislația privind 
salarizarea bugetarilor și toate celelalte legi din domeniul administrației publice 
locale, în sensul de a legifera pe baza numărului de locuitori și nu pe categorii, 
comune, orașe și municipii. 

6. Filiala Județeană Cluj a ACoR susține inițiativa legislativă privind completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu următoarele precizări: 

 
 



 
 
     a) Nu dorim privilegii și respingem titulatura de ,,pensii speciale”; 
     b) Îndemnizația pentru limită de vârstă o considerăm necesară ca și o compensare 
parțială a faptului că îndemnizațiile primarilor și viceprimarilor au fost derizorii pe durata a 
mai mulți ani, rezultatul fiind pensii de 1200-1900 lei după 5-6-7 mandate, fiind mult mai 
mici comparativ cu alți bugetari, cum ar fi cei din poliție, jandarmerie sau armată. 
c) solicităm parlamentarilor din toate partidele repararea parțială a unei nedreptăți. 
 

7. Respingem  ideile de comasare a comunelor lansate în public de mai mulți politicieni 
fără o analiză serioasă, doar pe argumentul financiar. În această problematică ne 
dorim următoarele: 

    a) În contextul în care o mare parte din legislația și sistemele noastre sunt adoptate și 
adaptate de la francezi iar încercările de implementare a sistemelor din statele nord-
europene au eșuat, propunem analiza și adaptarea modelului de organizare teritorială 
francez. 
    b) Până la decizii de amploare considerăm urgent de revizuit legislația privind asocierile 
( ADI-urile se înființează și funcționează pe o legislație improprie), precum și cooperarea în 
asigurarea unor servicii publice. Legislația trebuie să permită primarilor, consilierilor locali 
și funcționarilor publici, îndeplinirea acelorași  atribuțiuni atât în UAT cât și în ADI. 
    c) Tema necesită o dezbatere amplă și argumentată. 
    d) Dorim evitarea luării unor măsuri sporadice și pripite. 
 

8. Solicităm adoptarea unor formule de calcul a sumelor repartizate UAT-urilor  din 
impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, care să 
compenseze pierderile bugetelor locale datorate micșorării cotei de la 16% la 10%. 

 
9. Solicităm stoparea ,, furtului legal” din excedentele bugetare și recuperarea lui în 

condițiile în care bugetele multianuale ar trebui să fie normalitate, blocajul datorat 
legislației  achizițiilor publice este de necontestat iar investițiile mari necesită transfer 
de fonduri de la un an la altul. 

 
  Conștienți de necesitatea focalizării doar pe cele mai importante teme, închidem 
lista cu probleme aici, rezervându-ne posibilitatea  completării lor și în viitor. 

Prezenta rezoluție va cuprinde și lista cu semnatarii ei. 
           Votată în unanimitate astăzi, 20 martie 2018, la Cluj-Napoca. 
 
 

Președintele 

Filialei Județene Cluj a Asociație Comunelor din România, 

Primarul Comunei Sînpaul, 

Ovidiu COLCERIU 

                                                                                                                                                            


