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Reuniunea Comitetului Director al AMR, Bucuresti, 23 iulie 2018

Astazi, 23 iulie 2018, a avut loc la Bucuresti, la Casa Municipiilor, sedin?a Comitetul Director al Asocia?ie

Subiectele discutate au fost:
• Rectificarea bugetului de stat 2018 - Compensarea diminuarii veniturilor municipiilor, ca urmare a aplica
2018, conform art. 6 alin. (15) din Legea nr. 2/2018
• Programe opera?ionale (POR, POIM, POCU). Proiecte finan?ate din fonduri UE - Simplificarea procesu
europene (depunere, contractare si implementare proiecte)
• Codul administrativ - Sinteza modificarilor survenite in procesul legislativ parlamentar, cu impact in activ
locale

La eveniment au participat: dna Mihaela Toader - secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene (MFE), dl Angel Gheorghiu - su
Dezvoltarii Regionale si Administra?iei Publice (MDRAP), dna Camelia Coporan - secretar general adjunct MDRAP, dna Lumini?a Z
POR, Marin Cojoc - director general adjunct Ministerul Finan?elor Publice (MFP).
Intalnirea de lucru a fost un foarte bun prilej pentru primarii municipiilor de a aduce in aten?ie reprezentan?ilor ministerelor spe?ele
programelor finan?ate din fonduri europene, dar si de a supune aten?iei punctele de vedere ale AMR in ceea ce priveste rectificarea
In deschiderea intalnirii dl Robert Sorin Negoi?a, Presedintele AMR, a vorbit despre FEDER - Fondul European de Dezvoltare Regio
pana la finalul acestui an? Cred ca depinde de fiecare dintre noi sa facem tot ce se poate ca pana la 31 decembrie sa avem sumele
subiect important este acela ca nu avem legisla?ie care sa ne permita sa luam imprumuturi din Trezorerie, asa cum a fost in anii tre
banci. Intarziem foarte mult proiectele. Trebuie sa constientizam ca este importanta primavara anului 2020, dar si termenul de 31 de
niste bani pe care nu ii mai luam niciodata. "

Camelia Coporan a vorbit depre nouta?ile care vor aparea in perioada urmatoare si care vor fi pasii de urmat: "Primul pas este elimi
depunere, a avizelor si a certificatelor pe care primariile si le ob?in in mod legal. In perioada de depunere a proiectului, ghidul solicit
detrimentul beneficiarilor".

Ilie Bolojan, Presedinte Executiv AMR, considera ca "una din prevederile restrictive pe partea de spa?ii verzi, este acea limitare de 1
de joaca, invocandu-se faptul ca legisla?ia care gestioneaza spa?iile verzi prevede o astfel de chestiune. S-au depus proiecte care
Referitor la rectificarea bugetara, Presedintele AMR a cerut reprezentantului MFP detalii despre stadiul reevaluarii sistemului de ech
bugetare in conformitate cu Legea bugetului de stat.
Dl Marin Cojoc a asigurat conducerea AMR ca Ministerul Finan?elor Publice isi va respecta promisiunea facuta autorita?ilor publice
analizam, pe baza datelor de execu?ie bugetara din 2017, asa cum prevede Legea Bugetuslui de stat, art. 6 Alin 15; avem datele pe
diminuat cu ceea ce provine din fondurile europene si cele de interven?ie si in func?ie de acestea facem calcule si vom asigura auto
impozitul pe venitul si din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul anului 2017".

Un punct foarte discutat a fost cel referitor la prevederile Noului Cod fiscal, la stabilirea modului in care se stabileste impozitul pe pro
revine fiecarei administra?ii publice locale.
Ilie Bolojan propune ca "AMR sa sus?ina actualul sistem de colectare al IVG, dupa locul de munca, pentru ca acolo unde are domic
proprietate, dar primaria unde lucreaza trebuie sa ii rezolve celelalte probleme". In ceea ce priveste impozitarea proprieta?ilor, prese
ca primariile sa faca o evaluare, sa aiba o politica locala de impozitare si sa stabileasca valori standard in func?ie de destina?ie, am
sociale.

Nicolae Barbu, Primarul Municipiului Giurgiu, crede ca in ceea ce priveste distribuirea sumelor din IVG dupa actualul sistem, defavo
gandim din punctul de vedere al tuturor municipiilor, al municipiilor mici sau care sunt sateli?ii oraselor mari, poli de dezvoltare sau d
atractive pentru for?a de munca. "

Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia, considera ca "impozitele trebuie calculate in func?ie de valoarea proprieta?ii, consiliul
Este un lucru foarte simplu. Si mai cred ca impozitul il platesti acolo unde traiesti."
Gheorghe Falca, Prim-vicepresedinte AMR, sus?ine ca "si Statul trebuie sa plateasca impozit. Astfel institu?iile centrale isi vor inven
important este delimitarea clara a cladirilor reziden?iale de cele nereziden?iale."
Referitor la acest subiect, Robert Sorin Negoi?a a conchis: „trebuie sa avem o abordare pragmatica, realista pentru a stabili o formu
orase si comune. Ceta?eanul beneficiaza de niste facilita?i acolo unde lucreaza, iar impozitul care revine autorita?ii locale acolo und
bazam pe cota din impozitul pe venit. "

La finalul reuniunii, Comitetul Director al AMR a discutat despre organizarea celei de a doua Edi?ii "Gala AMR" in data de 12 noiem

