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Ministrul Finantelor, deschis propunerilor Asociatiei Municipiilor din Romania

„Toate propunerile pe care le aveti le vom discuta , vom analiza toate variantele si vom gasi impreuna so
care le intampinati la nivelul administratiilor locale. Avem deschidere, fiindca ne dorim sa facem lucrurile
transmis de Ministrul Finantelor, domnul Eugen Orlando Teodorovici, primarilor de municipii care au part
Comitet Director din acest an al Asociatiei Municipiilor din Romania.

„ Este normal ca primarii de municipii din intreaga tara sa dezbata, sa analizeze si sa propuna imbunatatirea cadrului legislativ, cum
publice, pentru ca, in intreaga tara sunt foarte multe proiecte blocate si chiar am discutat si este mare nevoie de o legislatie racorda
permite ca SRL-uri de apartament sa conteste fara baza legala si proiecte de anvergura sa fie blocate." a declarat, la inceputul sedi
Gabriela Firea.
„Va trebui sa simplificam, intr-adevar, sa nu aducem ceva in plus fata de ce aduce legislatia europeana, sa ne inspiram din alte state
blocaje de care vorbiti." a replicat Ministrul Finantelor, domnul Eugen Orlando Teodorovici.

Primarul General a adus si cateva exemple din practica „ Cred ca ar trebui gandit un sistem mai eficient in ceea ce priveste analizar
va explic: gradul de indatorare ne permite sa contractam finantari pentru investitii , dar avem un plafon de 21 de milioane de Euro ca
bugetul PMB, practic aceasta suma nu poate asigura cofinantarea sau finantarea niciunui proiect major al municipalitatii. Am ajuns l
achizitiilor publice. Am vrut sa mergem pe procedura simplificata, ca sa nu ramanem blocati cu aceste licitatii, fiindca stateam asa d

Am demarat discutiile cu BEI-BERD si ei au spus, la un moment dat, ca nu este in regula, fiindca noi avem plafon, iar investitia este
ca am revenit la procedura interna, care, in prezent, ne scufunda. Sunt, in PMB, proceduri de licitatii incepute acum 7 ani, de fostii p
instanta ca sa o luam de la zero. Am eu licitatii de un an de zile pe care nu le putem derula. (...) Poate pregatim bazele si de anul vii
unele proiecte, sa se accepte rediscutarea plafoanelor corelate cu gradul de indatorare si cu potentialul fiecarei UAT ".

La randul sau, Presedintele Executiv al AMR, domnul Ilie Bolojan a adus in discutie un anumit aspect in privinta taxelor locale: „ In a
posibilitatea ca in Consiliul Local sa se majoreze cu 50% impozitele locale, in situatia in care, de exemplu, pe o artera principala, pe
Noi, in Oradea am aplicat deja o majorare de 50% pentru ca, daca noi am dus acolo in zona toate utilitatile, trebuie ca proprietarul s
propun ca, de anul viitor, Ministerul Finantelor sa ne permita flexibilitate, o supraimpozitare cu 100%, nu ca sa luam mai multi bani la
generam anumite comportamente. Inclusiv anumite reglementari legate de supraimpozitarea anumitor activitati in zonele centrale tre
cazul caselor de jocuri de noroc, daca pe langa licentierea de la finante, ni se prevede posibilitatea de a-i taxa la nivel local, atunci f
anumita politica, adica sa iti faci o zona speciala de distractie, o insula de distractie."

Concluziile sedintei ce a durat peste doua ore au fost sintetizate de Presedintele AMR, domnul Robert Sorin Negoita: „ Am avut o di
ministru, mai ales ca avem in dezbatere si codul finantelor publice locale. (...) Am stabilit sa lucram, sa redactam toate propunerile le
pentru a ne ajuta in activitatea noastra si zilele urmatoare chiar eu le voi duce la minister pentru a fi analizate si pentru a se lua deci
(...) Da, evident, am discutat si de faptul ca ne-au scazut bugetele, dar am primit asigurari ca nu vom avea mai putini bani decat in 2
bugetele pe aceste previziuni".
In sedinta de Comitet Director s-au stabilit si activitatile AMR pentru anul 2018, vizitele de lucru ce vor avea loc si s-au facut propun
AMR din 2018.

