
 

 

    
         Nr. 220 din 01.02.2018  

 

     

 

            Către, 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

D-nei Vasilica - Viorica DĂNCILĂ – Prim-ministru 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

ŞI  FONDURILOR EUROPENE  

D-lui Paul STĂNESCU - Ministru 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE  

  D-nei Lia-Olguţa VASILESCU – Ministru      

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

D-lui Eugen Orlando TEODOROVICI – Ministru 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA),  reprezentantă legal prin 

preşedinte Valer Suciu, este federaţie reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate  

“Administraţie publică”, prin Sentinţa Civilă nr. 245/S din 15.12.2016 a Tribunalului Braşov, are în 

componenţa sa sindicate din primării şi consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării şi reprezintă interesele 

tuturor salariaţilor din administraţia publică din România. 

   În această calitate, în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, am 

constatat, în esenţă, că textul aduce pentru anul 2018 o serie de măsuri fiscal-bugetare, de derogări 

legislative sau interdicţii, cu impact în administraţia publică locală, ce, pe de-o parte ştirbesc principiul 

autonomiei locale şi recentele progrese în procesul de descentralizare a administraţiei publice locale, si pe 

de altă parte, afectează în mod direct drepturile şi interesele salariaţilor din sectorul bugetar şi sunt 

profund contrare promisiunilor politice şi Programului de guvernare. 

FNSA respinge în mod categoric modificările şi derogările propuse, fără nicio nuanţare sau 

excepţie, prin: 

- Art. 8 – privind compensarea numai cu timp liber a orelor suplimentare (fără posibilitatea 

acordării sporului salarial),  
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- art. 9 - interdicţia de a acorda în anul 2018 – tichete cadou, premii, indemnizaţie de 

hrană şi indemnizaţie de vacanţă, drepturi prevăzute de Legea de salarizare a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 153/2017. FNSA respinge categoric aceste interdicţii absolute în administraţia publică 

locală, cu precădere în condiţiile în care există fonduri în bugetele locale, ori există venituri proprii ale 

instituţiilor publice, pentru plata acestor drepturi salariale. Menţionăm că prin art. 5 din OUG nr. 90/2017 

s-a stabilit în mod expres că numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018 se stabileşte de 

către ordonarorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salariale 

acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”.  

Prin prezenta vă solicităm eliminarea sau modificarea imediată a acestor prevederi, prin 

excluderea administraţiei publice locale de la aplicarea art. 8 şi 9 din OUG nr. 90/2017, în vederea 

asigurării unui cadru legislativ în concordanţă cu principiile constituţionale privind dreptul la 

remunerarea muncii, autonomiei locale şi descentralizării administraţiei publice locale, şi nu în 

ultimul rând, în concordanţă cu art. 11 din Legea nr. 153/2017. 

 

De asemenea, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018, care la Art. 6 

alin (1) litera c si Art. 6 alin (3) litera c, prevede: 

,, Art. 6.   (1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe 

venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se 

repartizează o cotă de: 

c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale 

a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de 

județ. 

(3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c): 

c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget 

minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 1.000.000 lei pentru 

comune, 3.000.000 lei pentru orașe și 5.000.000 lei pentru municipii.” 

Solicităm Guvernului României deblocarea de îndată a sumelor rezultate din aplicarea 

acestor prevederi pentru asigurarea achilibrării bugetelor locale. 

  Cu respect şi consideraţie,  
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