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Nr. 284 din 18.12.2018

În atenţia: GUVERNULUI ROMÂNIEI
Doamnei Vasilica-Viorica DĂNCILĂ – Prim-ministru
MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE
Domnului Eugen-Orlando TEODOROVICI – Ministru
ASOCIAŢIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA (A.M.R.)
Domnului Robert-Sorin NEGOIŢĂ – Preşedinte

COMUNICAT
-privind susţinerea demersurilor structurilor asociative ale autorităţilor publice locale-

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) - reprezentativă la
nivel naţional pentru sectorul de activitate “Administraţie publică. Activităţi ale
organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale”, prin Sentinţa Civilă nr. 245/S din
15.12.2016 a Tribunalului Braşov, având în componenţa sa sindicate din primării, consilii
judeţene şi instituţii ale administraţiei centrale, de pe întreg teritoriul ţării,
SUSŢINE demersul Asociaţiei Municipiilor din România (A.M.R.), care, în
numele structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, solicită Guvernului României
o întâlnire de urgenţă pentru discutarea nivelului cotelor din impozitul pe venit ce urmează
a fi alocate municipiilor, oraşelor, comunelor şi consiliilor judeţene, şi anume:
‣ 20% la bugetul local al judeţului;
‣ 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror
teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
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‣ 20% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al
judeţului.
Considerăm că nesoluţionarea de către Guvernul României a solicitărilor
structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, aşa cum au fost ele formulate, va avea
drept consecinţă diminuarea drastică a bugetelor de investiţii la nivelul municipiilor,
oraşelor, comunelor şi consiilor judeţene din ţară şi reprezintă un act indreptat împotriva
dezvoltării comunităţilor şi a modernizării administraţiei publice locale din România.
În ultimii ani, administraţia publică locală din România a dovedit că are
capacitatea de a dezvolta şi îmbunătăţi serviciile în interesul cetăţenilor, gestionând mult
mai eficient resursele financiare decât administraţia centrală. Diminuarea de către Guvernul
României a cotelor din impozitul pe venit sub nivelul celor din anul 2017 va frâna drastic
dezvoltarea comunităţilor locale iar cetăţenii, beneficiarii de drept ai investiţiilor, vor fi
vitregiţi de asigurarea unor servicii moderne, tocmai datorită deciziilor propriului guvern.
Cu respect,
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