
„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!” 
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a XIV-a 
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GUVERNUL ROMÂNIEI, 

DOMNULUI PRIM-MINISTRU Nicolae-Ionel CIUCĂ, 

 
Privește subiectele de interes pentru a fi discutate în cadrul întâlnirii de lucru 

din data de 29 august 2022, ora 10:00, de la Palatul Victoria. 

 

Vă mulțumim pentru invitația înaintată sub nr. 103/A.D. din 23 august 2022, și, 
conformându-ne, vă prezentăm: 

 
1. salarizarea personalului din administrația publică locală a comunelor la un nivel 

inferior personalului de la celelalte categorii de unități administrativ-teritoriale, deși 
exercită aceleași atribuții, conducând la o degringoladă a capacității administrative a 
comunelor României, condamnându-le la subdezvoltare, pe fondul unor discriminări 
profunde cu efecte iremediabile, care încalcă multe reglementări în materie; 

2. prorogarea aplicării prevederilor art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trei ani 
la rând, ceea ce denotă din partea guvernanților o batjocură continuă la adresa 
primarilor, a viceprimarilor, precum și a președinților consiliilor județene și a 
vicepreședinților acestora; 

3. lipsa resurselor financiare atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru 
secțiunea de dezvoltare a bugetelor locale, cea mai mare parte a comunelor fiind în 
incapacitate de a-și achita obligațiile, constatând și lipsa de interes în culegerea și 
centralizarea acestor informații; 

4.  incoerența și amatorismul privind modificările și completările aduse Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, publicată în 
Monitorul Oficial al României de data de 15 iulie 2022 și Legea nr. 252/2022, publicată în 
Monitorul Oficial al României de data de 25 iulie 2022, sunt expresii elocvente ce nu mai 
necesită niciun alt comentariu, dar nicio altă explicație; facem precizarea că la întâlnirea 
avută pe data 11 iulie 2022, la ora 15:30, la Palatul Victoria, am convenit privind 
unele amendamente, comunicate pe data de 13 iulie 2022, prin adresă scrisă, asupra 
cărora IGNORANȚA și INDIFERENȚA au făcut front comun, INCAPACITATEA DE A 
REGLEMENTA CORECT determinând un adevărat HAOS la nivelul organelor fiscale 
locale, la nivelul autorităților administrației publice locale; se impune adoptarea, cu 

„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, 19 februarie 2018 
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celeritate, a unei ordonanțe de urgență care să înlăture ANACRONISMUL CREAT, iar 
termenul limită privind adoptarea hotărârilor consiliilor locale prin care se stabilesc 
impozitele și taxele locale pe anul 2023, să fie data de 30 noiembrie 2022, pentru a 
cuprinde și aplicarea prevederilor art. 491 alin. (11) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

5. analiza subiectelor de interes prezentate la întâlnirile avute la datele de: 
a) 16 decembrie 2021; 
b) 31 ianuarie 2022; 
c) 1 iulie 2022, amânată pentru 11 iulie 2022. 
 
CONCLUZIILE, PE DEPLIN OBIECTIVE, după 8 luni:  
I. manifestarea bună-voinței în a avea consultări periodice cu structurile asociative; 
II. lipsa vreunui document materializat în urma întâlnirilor de lucru, cum ar fi: minută, 

proces-verbal, care să fie pus la dispoziția structurilor asociative; 
III. inexistența unui raport de progres, în absența căruia, nu știm de unde am plecat, 

unde suntem și unde ne dorim să ajungem; 
IV. niciuna din propunerile efectuate nu a fost promovată spre a fi materializată; 
V. punctele II-IV, dar și măsurile legislative aberante care dăinuie de ani și ani și 

sunt discutate la toate întâlnirile, conduc la întrebările obiective, pertinente și raționale:  
a) OARE PENTRU CE NE ÎNTÂLNIM?  
b) OARE ACESTA ESTE UN MOD DE GUVERNARE ORIENTAT SPRE 

PROGRES?  
c) NU CUMVA ESTE O PERPETUĂ BĂTAIE DE JOC? 
 
Avem obligația morală să ne exprimăm întreaga gratitudine față de modul de 

colaborare, în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor pe relația cu autoritățile 
administrației publice locale, cu patru ministere, neputând să trecem cu vederea de 
aroganța unui ministru care se situează la un nivel execrabil în comunicare, deși misiunea 
sa este să administreze ceea ce tuturor ne trebuie și ... ține de cei 6/7 ani de-acasă.   

 
Anexăm prezentei componența delegației Asociației Comunelor din România la 

întâlnirea de lucru din data de 29 august 2022, ora 10:00, precum și adresele prin care 
v-am comunicat subiectele de interes, priorități ale comunelor din România, ce au 
fost prezentate la întâlnirile avute în data de 16 decembrie 2021, 31 ianuarie 2022 și 11 
iulie 2022.  

 
Vă rugăm să primiți, Stimate Domnule Prim-Ministru, expresia înaltei noastre 

considerații, așteptând, cum se cuvine, acele măsuri fără de care nu putem afirma că 
suntem în raporturi colaborare! 

 
Cu mulțumiri anticipate și cu aleasă prețuire, 

 
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

Emil DRĂGHICI, 
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 



 
 

Delegația Asociației Comunelor din România care participă la întâlnirea 

de lucru a prim-ministrului României, pe 29 august 2022 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Prenumele și numele Calitatea Comuna 
Nr. telefon 

mobil 

0 1 2 3 4 

1 Elena-Daniela MĂNĂILĂ primar Tureni/CJ 0728.966.913 

2 Cosmina-Ramona PANDELE primar Berceni/PH 0726.173.643 

3 Dan CÂRLAN 

președintele Corpului profesional 

al secretarilor generali ai 

comunelor din România 

Tarcău/NT 0722.613.250 

4 Dorinel SOARE primar Niculești/DB 0745.140.150 

5 Valentin-Dumitru-Ioan IVAN primar Sadu/SB 0722.634.886 

6 Emil DRĂGHICI primar Vulcana-Băi/DB 0723.329.838 



„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!” 
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a XIV-

a sesiuni ordinare a Adunării generale a A.Co.R. la data de 28.02.2011, 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000, 
PREȘEDINTE DE ONOARE AL A.Co.R. 

 

 
- P R E Ș E D I N T E L E - 

 
Nr. 187 din 21 iunie 2022 

 
 
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI, 

DOMNULUI PRIM-MINISTRU Nicolae-Ionel CIUCĂ, 

 
Privește răspunsul la adresa 51/AD din 14.06.2022 înaintată de către 

CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI, complinindu-se cu adresa noastră nr. 41 
din 28 ianuarie 2022 înaintată la reuniunea din 31 ianuarie 2022. 

 
În plus față de propunerile înaintate pe data de 16 decembrie 2021 și pe data 

de 31 ianuarie 2022, MENȚINÂNDU-SE ÎN SFERA SUBIECTELOR DE 
INTERES, PRIORITĂȚI ALE COMUNELOR DIN ROMÂNIA, vă aducem la 
cunoștință: 

1. salarizarea personalului de la comune total discriminatorie față de 
cea a orașelor, fără nicio justificare, determinând subminarea capacității 
administrative a autorităților administrației publice locale; 

2. blocarea posturilor prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2022 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul 
bugetar, este vădit neconstituțională, încălcându-se totodată și autonomia 
locală, la care am prezentat punct de vedere ca atare, fără să se țină seama; 

3. nepublicarea listei cu beneficiarii obiectivelor de investiții a căror 
finanțare se asigură prin Programul național de investiții „Anghel 
SALIGNY", ceea ce conduce la imposibilitatea efectuării procedurilor de licitație 
astfel încât investițiile să poată fi cel puțin începute până la sfârșitul anului 2022; 

4. urgentarea măsurilor de punere în aplicare a cerinței prevăzute la pct. 5 
din adresa noastră nr. 41 din 28 ianuarie 2022, ceea ce face ca foarte multe 
comune să nu mai aibă resursele financiare necesare atât pentru cheltuielile 
curente, cât și cele pentru implementarea investițiilor; se impune, cu celeritate, 
alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

„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, 19 februarie 2018 

 



prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unitățile administrativ-
teritoriale; 

5. constatăm că prevederile art. 37 și 38 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sunt, de la an 
la an, încălcate de către Guvernul României, ceea ce face să nu avem 
„orizontul” Legii bugetului de stat pe anul 2023; 

6. necesitatea urgentării în adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului; cu titlu de exemplu 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021; 

7. creșterea decalajului privind finanțările asigurate comunelor în raport cu 
cele asigurate orașelor/municipiilor. 
 

Deosebit de gravă este situația organizării unor astfel de întâlniri periodice, 
iar rezultatul dintre ceea ce propunem și ceea ce realizăm să fie ZERO, 
neexistând niciun raport de progres elaborat în acest sens, ba chiar suntem în 
fața UNUI RAPORT DE REGRES sau PROGRES NEGATIV! 

 
Vă rugăm să primiți, Stimate Domnule Prim-Ministru, expresia înaltei noastre 

considerații, așteptând, cum se cuvine, acele măsuri fără de care nu putem 
afirma că suntem în raporturi colaborare! 
 

Cu mulțumiri anticipate și cu aleasă prețuire, 
 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

Emil DRĂGHICI, 
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 

 
P.S. Anexez :   
1. adresa Asociației Comunelor din România nr. 41/2022; 
2. componența delegației Asociației Comunelor din România la întâlnirea de lucru cu Prim-

Ministrul României, ce va avea loc în data de 1 iulie 2022, ora 11:00. 

 

 

 

 

 
 

 






















	Fara titlu



