Comunicat de presă
În perioada 8-12 februarie 2009 a avut loc a XII-a sesiune ordinară a Adunării generale
a Asociaţiei Comunelor din România la București. La lucrările adunării, având în vedere
importanta prezentării Pactului national pentru autonomie locală, au participat un număr de
320 de primari, precum si reprezentanti ai Corpului profesional al secretarilor comunelor din
România şi ai Corpului profesional al funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul gestiunii
resurselor financiare.
Ordinea de zi a reprezentat-o:
1. analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România si, implicit,
autoritătile administratiei publice locale ale acestora, pe de o parte, precum si ale alesilor locali
si ale celorlalte categorii de personal din administratia publică locală, inclusiv ale celor din
institutiile/serviciile publice de interes local;
2. drepturile ce decurg din Statutul alesilor locali, Statutul functionarilor publici, legislatia
muncii, probleme de natură organizatorică ale filialelor judetene si ale asociatiei;
3. aprobarea Declaratiei privind Agenda Comunelor din România ce urmează să fie
prezentată si dezbătută la nivelul fiecărei filiale judetene a Asociatiei Comunelor din România,
precum si supusă semnării parlamentarilor din judetele respective.
În cea de-a treia zi a lucrărilor, respectiv 10 februarie 2009, au participat la lucrările
adunării, domnul Emil BOC - prim-ministrul Guvernului României, domnul Bogdan CHIRITOIU
- consilier de stat al Presedintelui României, domnul Dan NICA - viceprim-ministru al
Guvernului României, domnul Ilie SÎRBU - ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,
domnul Vasile BLAGA - ministrul dezvoltării regionale si locuintei, doamna Mariana NEDELCU
- secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, domnul Cristian IEREMIA
- secretar de stat la Ministerul Sănătătii, domnul Doru-Laurian BĂDULESCU - secretar de stat
la Ministerul Mediului. Nu au răspuns invitatiei cu niciun delegat: Ministerul Finantelor
Publice, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Ministerul Economiei, Ministerul
Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Cultelor si
Patrimoniului National. Faptul că Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării nu a dat
răspuns invitatiei, poate să aibă o singură explicatie si anume aceea de lipsă de
receptivitate în ceea ce priveste descentralizarea unui sistem încremenit de mai multe
decenii.
Prezent la lucrările adunării, a fost si domnul Keith WALTERS - vice-presedintele
Comisiei pentru Cultură si Educatie (EDUC) din cadrul Comitetului Regiunilor.
Din partea celorlalte structuri asociative au participat domnul Liviu Nicolae DRAGNEA presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, domnul Teodor-Dumitru
BANCIU - presedintele Asociatiei Oraselor din România, doamna Sevil SUMANARIU presedintele Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publică si doamna Sirma
CARAMAN - presedintele Asociatiei Directorilor Economici si ai Contabililor din România.

Din partea partidelor politice, au semnat Declaratia privind Agenda Comunelor din
România: domnul Mircea-Nicu TOADER (P.D.-L), domnul Adrian NĂSTASE (P.S.D.), domnul
Marian PETRACHE (P.N.L.), domnul Dénes SERES (UDMR),.) si domnul Damian FLOREA
(P.C.).
Cele mai importante probleme supuse atentiei domnului prim-ministru, precum si
celorlalti reprezentanti ai Guvernului au fost următoarele:
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realizarea efectivă, ca si prioritate în administratia publică locală, a procesului
descentralizării administrative si financiare;
accesarea programelor cu finantare externă si natională în vederea rezolvării
problemelor de infrastructură publică si asigurarea serviciilor de utilitate publică de tipul
alimentărilor cu apă si canalizare, iluminat public, pietruire si asfaltare, scoli, dispensare
medicale, colectarea deseurilor menajere, precum si cămine culturale, biblioteci, baze
sportive, reabilitarea sediilor primăriilor;
aplicarea de urgentă a măsurilor financiare privind asigurarea de la bugetul de stat a
sumelor necesare pregătirii si cofinantării proiectelor;
eliminarea cotei TVA pentru proiectele cu finantare externă;
achitarea cu prioritate a contravalorii facturilor ce reprezintă lucrări executate si
receptionate în anul 2008, pentru care, în unele cazuri constructorii au actionat în
instantă unitătile administrativ-teritoriale;
proiectele privind infrastructura rurală depuse pe Ordonanta Guvernului nr. 7/2006
privind
să fie preluate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si finantate
pentru executie, precum si proiectele privind pietruirea drumurilor si alimentarea cu apă,
conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind ;
redefinirea criteriilor de selectie pe Măsura 3.2.2. din Programul PNDR, astfel ca
localitătile cu număr mai mic de 2000 de locuitori sau cu un grad de sărăcie incorect
evaluat, să nu fie dezavantajate prin punctajul acordat;
pentru investitiile publice – indiferent de forma de finantare, administratia publică locală
să fie scutită de achitarea taxelor de avizare către diferitele regii si societăti (RAJA,
Electrica, Romtelecom, Transgaz, Drumuri nationale, Drumuri judetene, Mediu etc.);
proprietarii – administratorii regiilor sau societătilor sus-mentionate să plătească către
colectivitatea locală taxe pentru ocuparea domeniului public;
una dintre cele mai stringente probleme ridicate de reprezentantii Asociatiei Comunelor
din România se referă la descentralizarea în domeniul învătământului si educatiei,
domeniu în care primarii au responsabilităti în întretinerea unitătilor scolare, rolul doar
de „casier”, fără a avea drept de decizie în ceea ce priveste numirea directorului scolii;
unitătile medico-sanitare umane să rămână în patrimoniul unitătii administrativteritoriale, să existe medic în fiecare sat, precum si centru de permanentă medicală care
să asigure servicii de calitate 24 de ore din 24; de asemenea, banii pe care medicul de
familie îi primeste de la Casa de Asigurări de Sănătate, fiind bani publici, necesită
aducerea la cunostintă a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitătii;
colegiul farmacistilor să nu limiteze numărul de farmacii pe teritoriul unitătii administrativteritoriale;
transferul de la Agentia Domeniului Statului către unitatea administrativ-teritorială a
terenurilor pe care le are în administrare ADS-ul;.
transferul de la unitătile militare dezafectate către unitatea administrativ-teritorială a
terenurilor si constructiilor;
reabilitarea si extinderea sistemului de irigatii în zonele afectate de secetă prelungită;
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realizarea de amenajări hidrotehnice locale pe râurile interioare în vederea folosirii
apelor pentru irigat;
acordarea de credite cu dobândă de 5 % fermierilor care fac parte dintr-o structură
asociativă agricolă sau societate agricolă;
achitarea la timpul optim a subventiilor pentru agricultură;
impozitarea la un nivel superior a terenurilor necultivate si, în acelasi timp, obligarea
proprietarilor la cultivarea acestora;
intabularea terenurilor primului proprietar să se facă gratuit;
acordarea salarizării corespunzătoare personalului din administratia publică locală,
precum si redarea demnitătii alesilor locali.
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