„Țăranul a zidit această țară ca pe o catedrală a credinței și a înscris pentru veșnicie, pe cer, cu
sudoarea frunții lui, strălucirea identitară a stelei acestei națiuni.” Dinu SĂRARU

REZOLUȚIE COMUNĂ A STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE FEMEILOR,
PRIMARI DIN ROMÂNIA ȘI DIN REPUBLICA MOLDOVA
ACȚIUNI COMUNE NECESARE COLECTIVITĂȚILOR LOCALE RURALE
DIN ROMÂNIA ȘI DIN REPUBLICA MOLDOVA
1. Respectarea de către Guvernele noastre a principiilor ce izvorăsc din Carta europeană
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, și transpunerea
acestora în legislația ce privește autoritățile administrației publice locale, cu precădere cele ale
art. 9; actuala situație este departe de ceea ce este statuat în această Cartă, determinând o
lipsă de previziune referitoare la resursele financiare de care pot dispune în mod liber
autoritățile administrației publice locale, cu consecințe asupra dezvoltării colectivităților locale;
2. necesitatea de susținere a intereselor colectivităților locale din Republica Moldova de
către autoritățile administrației publice locale, precum și de către centrale, în egală măsură, și
chiar în comun, în ceea ce privește integrarea/asocierea cu structurile similare de la nivelul
Uniunii Europene, prin accelerarea măsurilor care să conducă la instituționalizarea acestora;
necesitatea ca la reuniunile Consiliului de asociere în temeiul Acordului de asociere UERepublica Moldova să participe și reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Republica
Moldova;
3. organizarea în comun de programe de perfecționare a personalului din administrațiile
publice locale în vederea cunoașterii reglementărilor specifice și armonizării acestora;
4. organizarea de concursuri școlare, cum ar fi:de limba română, de istoria românilor, de
geografia Europei,cu participarea elevilor de la școlile din ambele țări-surori, gen olimpiade
școlare, propunând ca temă generică: „ROMÂNI - am fost, suntem și vom fi”; implicarea
ministerelor de resort din ambele țări-surori;
5. organizarea, cât mai urgent cu putință, a unei ședințe comune a Guvernului României și
a Guvernului Republici Moldova, cu participarea reprezentanților Consiliului Autorităților
Locale din România și din Republica Moldova, pentru identificarea căilor de acțiune în spațiul
comun european și extraeuropean;
6. identificarea soluțiilor ca în cadrul programelor Programul Operațional Comun
România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) să
poată participa și acele comune din România înfrățite cu sate sau comune din Republica
Moldova, nu numai cele din aria de acoperire din județele: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați;
7. dat fiind faptul că în Republica Moldova sunt foarte mulți cetățeni care au și
cetățenie română, în calitatea noastră de femei, ca „TERMOMETRU AL CIVILIZAȚIEI”,
așa după cum spunea George CĂLINESCU, apreciem că referendumul ce se
organizează în România pentru revizuirea Constituției, pe tema redefinirii familiei este
de strictă necesitate, punându-se în acord și cu Constituția Republicii Moldova, fapt
pentru care ne declarăm întreaga noastră solicitudine prin mobilizarea concetățenilor
noștri pentru a participa la vot și pentru a-și exprima acordul în acest sens, singura cale
de respect față de înaintașii noștri pentru existența noastră, precum și unica formă de
promovare a valorilor creștine, conștiente că, parafrazându-l pe Will DURANT, „Familia

este nucleul civilizației”, dar numai cea întemeiată pe căsătoria liber consimțită între un
bărbat și o femeie.
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COMUNELE DIN ROMÂNIA
1. Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, atât etapa I, cât și
etapa a II-a a constituit și constituie un real succes, un pilon de bază pentru dezvoltarea
comunelor României și, nu numai. În acest context, solicităm constituirea unui grup de lucru
pentru elaborarea etapei a III-a a acestui Program, prin care să se:
a) poată continua unele din investițiile prevăzute în celelalte etape;
b) identifice și să se stabilească noi categorii de investiții necesare consolidării, dezvoltării
și modernizării infrastructurii la nivelul comunelor din România, inclusiv cele specifice activității
situațiilor de urgență, ca pachet minimal de dotări obligatoriu pentru o comună;
c) stabilească investițiile și să se asigure finanțare unor proiecte pentru satele și comunele
din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare pe care le au cu comunele
din România;
2. extinderea estimărilor pentru bugetele locale de la 3 ani, la 5 ani, cu țintă la
suprapunerea acestor estimări pe perioadele de finanțare specifice Uniunii Europene;
3. Inițierea procedurilor pentru ca proiectul Codului finanțelor publice locale să fie
înaintat în regim de urgență spre legiferare.
Notă: 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. Tărăganarea în a nu-l trimite în Parlament spre legiferare, deși proiectul este
elaborat, creează sentimentul autorităților administrației publice locale 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!
4. Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul cuprinderii în finanțarea de bază a oricăror cheltuieli specifice
activității de învățământ, respectiv:
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) cheltuielile cu salariile conducătorilor microbuzelor școlare;
b) cheltuielile privind funcționarea microbuzelor școlare, inclusiv cele ce privesc
combustibilul și licențele;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
d) cheltuielilor cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor;
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din
învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în
cadrul sistemului de învățământ;
i) cheltuieli pentru 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.

MĂSURĂ CE AM SOLICITAT-O A FI IMPLEMETATĂ ÎNCEPÂND CU LEGEA
BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018!!!
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.
5. Instituirea unei grile de salarizare pentru personalul din administrația publică locală, prin
care să se stabilească ierarhizarea acestuia, pe categorii de personal, cu niveluri de salarizare
pe intervale bine determinate, minim-maxim, cu modificarea și completarea în mod
corespunzător a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 …., precum și stabilirea indemnizațiilor
primarilor, a viceprimarilor și a secretarilor, NU după categoria unității administrativ-teritoriale,
ci doar după numărul locuitorilor; de altfel, măsură convenită în nenumărate rânduri cu factorii
politici îndrituiți;
NOTĂ: 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. 137/2000privind 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.”
6.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.
NOTĂ: Acestea cât mai urgent cu putință deoarece actuala reglementare este ABERANTĂ
ȘI IRAȚIONALĂ. Trimiți felicitarea împreună cu înștiințarea de plată, peste înștiințarea
pe care-o trimite organul fiscal local!!!
7.Registrul agricol național începând cu anul 2020 și numai după asigurarea gratuită a
unei aplicații informatice unitare pentru registrul agricol pentru toate unitățile
administrativ-teritoriale; Urgent va trebui să se treacă al elaborarea formularelor registrelor
agricole pentru 2020-2024, astfel încât până la finele anului 2017 să fie aprobate prin hotărâre
a Guvernului, iar în anii 2018 și 2019 să se materializeze aplicațiile informatice; SĂ NU SE
MAI FACĂ 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 locuințelor, pentru eliminarea
deficiențelor constatate cu ocazia recensământului din 12-21 martie 2011.
8.Instituirea prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, a funcției de consilier cadastru, COR 216507,
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;

9. Ajutorul social pentru cei apți de muncă să aibă caracter ocazional, NU LUNAR, cel mult
9 luni pe an, iar numărul de ore de muncă să fie echivalentul banilor primiți cu titlu de ajutor
social! Să se stabilească criterii la nivel local!
De clarificat situația celor care au copii în îngrijire.
BONURI VALORICE NOMINALE PENTRU AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINȚEI!
NOTĂ: Actuala reglementare creează sentimentul că ajutorul social este o pensie!!!
10. Modificări și completări la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin simplificarea
documentațiilor și eliminarea unor sarcini financiare conexe; instituirea de proiecte tip pentru
clădiri, 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; aceasta pentru clădiri cu destinația de locuință, cu cel mult două niveluri, precum și
pentru anexe gospodărești individuale. Idem și pentru autorizația de desființare! Eliminarea
oricăror obligații financiare către diversele autorități/instituții/agenții/operatori pentru
proiectele publice. În prezent legea s-a îndepărtat de scopul său și social și a fost
creată să alimenteze diverse structuri, împovărând nejustificat, chiar aberant,
cetățeanul-gospodar!
11. 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, astfel:
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;
12. 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.
NOTĂ: 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 administrativteritorială, 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!

13. Utilizarea noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor informatice de către
administrația publică locală în scopul eficientizării activității aparatului de specialitate și a
creșterii calității serviciilor publice;
NOTĂ: un grad ridicat de eficiență a serviciilor publice va avea un impact semnificativ
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.
14. Comunicarea actelor administrative în vederea exercitării controlului de legalitate al
prefectului să se efectueze NUMAI ÎN FORMAT ELECTRONIC prin intermediul unei aplicații
informatice unitare, determinând eliminarea cerințelor abuzive din partea unor instituții ale
prefecților;
NOTĂ: În prezent comunicarea actelor administrative, dar și starea civilă se face cu
aceleași instrumente care erau și pe vremea lui Alexandru Ioan CUZA!!!
15. Se impune intrarea în legalitate în ceea ce privește acordarea Semnului onorific
Răsplata Muncii, instituit prin Legea nr. 391/2004, în condițiile acesteia și a celorlalte
reglementări subsecvente, IGNORATĂ 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. Astfel am avea o conexiune
materială cu Legea nr. 145/2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcționarului public.
16.Amendarea legislației privind achizițiile publice, astfel încât să se diminueze
termenele și să se elimine dintre proceduri, unele chiar aberante, mult mai
constrângătoare decât reglementările europene în materie.
17. Suplimentarea fondurilor alocate prin P.N.D.R. 2014-2020 submăsurii 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și
silvice, sau identificarea de resurse financiare astfel încât toate proiectele eligibile al
căror punctaj este de 100 de puncte să obțină finanțarea, respectându-se principiul
tratamentului egal în selectarea proiectelor.
18. Abrogarea alin. (1) al art. 5 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice sau private, aprobată prin Ordinul nr. 135/84/76/1.284 al
ministrului mediului și pădurilor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului
administrației și internelor și ministrului dezvoltării regionale și turismului; actuala formă intră în
contradicție cu mai multe reglementări cu putere juridică superioară îngreunând și chiar făcând
imposibilă intrarea în legalitate în ceea ce privește lucrările de construcții.
19. Amendarea Ordonanței de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; actuala prevedere, și mai ales în ceea ce
privește modificările și completările aduse prin Legea nr. 44/2018, sunt pe deplin lipsite de
rațiune, ignorând chiar și unele prevederi constituționale. SUNT PREVEDERI ABERANTE, ÎN
NICI UN ALT STAT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ NU EXISTĂ O ASEMENEA
REGLEMENTARE!

20. Orice acord/aviz/autorizație care este necesar autorităților administrației publice
locale să se elibereze gratuit și la termene cât mai scurte cu putință, de orice instituție
publică, autoritate publică sau agenție.
21. Identificarea căilor de statuare a unor relații de colaborare cu șefii posturilor de poliție
care să corespundă prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române, cu modificările ș completările ulterioare; sunt tot mai multe
comunele la nivelul cărora nu există niciun fel de colaborare între șefii posturilor și primari,
aceștia din urmă fiind puși în relația cu cetățenii pe poziția de total neștiutori asupra
programului de lucru al polițiștilor, dincolo de atitudinea manifestată de îndepărtare față de
atribuțiile stabilite prin lege;
22. Modificarea și completarea Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006 în sensul în
care autoritățile administrației publice locale să poată beneficia de asistența de specialitate a
proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice:
23. Asigurarea finanțării integrale de la bugetul de stat a cheltuielilor ocazionate de
aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice
formă/cotă de cofinanțare din bugetele locale nefiind posibilă și total insuportabilă, neavând
nicio previziune, prevederile art. 50 din Constituția României, republicată, fiind edificatoare în
acest sens: „Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură
realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității,
respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.”
24. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, dat fiind faptul că aceasta conține prevederi care
subminează grav capacitatea administrativă a comunelor României, cu consecințe pe
termen lung; orice neavenit poate constata că această reglementare conține nu numai
limitări ilogice, dar chiar și formulări care scot în evidență ignoranța celor care și-au
asumat textele respective.
25. Modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca taxele speciale sau tarifele,
după caz, să fie încasate de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza contractelor
încheiate între acesta și beneficiar, în condiții similare furnizării oricăror altor servicii de utilități
publice.Solicităm o revizuire a legislației privind eliberarea avizelor de mediu/de gospodărire a
apelor, actuala situație determinând termene foarte mari și documentații costisitoare.Corelarea
legislației de mediu cu a celei specifice sănătății publice în ceea ce privește distanțele
platformelor de gunoi față de locuințe.
26. Odată cu apariția Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, speranțele unei minime autonomii locale nu numai că s-au
îndepărtat și mai mult, prin faptul că în viitorul apropiat toate terenurile din extravilanul
localităților vor fi preluate de Agenția Domeniilor Statului, comunele rămânând practic fără
bunul cel mai de preț - terenul agricol. Dacă în urmă cu 5-6 ani se discuta de trecerea acestor
terenuri în proprietatea și în administrarea comunelor, dezideratul promis a devenit practic
iluzoriu și, prin acest fenomen, conceptul de autonomie locală s-a golit de conținut, de
patrimoniu, devenind chiar un nonsens.

27. Stabilirea dreptului de folosință a canalelor de irigații, de aducțiune și de distribuție
dezafectate, ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare de pe raza comunelor, în vederea
înființării unor perdele forestiere.
Prezenta rezoluție a fost adoptată, în unanimitate, în cadrul sesiunii extraordinare a LIGII
FEMEILOR, PRIMARI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, organizată în comun cu REȚEAUA
FEMEILOR DIN CADRUL CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN REPUBLICA
MOLDOVA (CALM), astăzi, 16 septembrie 2018, în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia.
PREȘEDINTELE LIGII FEMEILOR, PRIMARI AI COMUNELOR
DIN ROMÂNIA,

PREȘEDINTELE REȚELEI FEMEILORDIN CADRUL CONGRESULUI
AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA (CALM),

PRIM-VICEPREȘEDINTELE
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
Mariana GÂJU,
PRIMARUL COMUNEI CUMPĂNA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Larisa VOLOH,
PRIMARUL SATULUIPALANCA, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ

