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Nr. 1 din 05.01.2021 

 

În atenţia: 

Asociaţiei Municipiilor din România – A.M.R. 

Domnului Emil BOC – Preşedinte 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România – U.N.C.J.R. 

Domnului Adrian-Ioan VEŞTEA – Preşedinte 

Asociaţiei Oraşelor din România – A.O.R. 

Domnului Adrian TEBAN – Preşedinte 

Asociaţiei Comunelor din România – A.Co.R. 

Domnului Emil DRĂGHICI – Preşedinte 

 

Domnule Preşedinţe,  

 

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 subordonate 

acestora, de pe întreg teritoriul ţării, 

vă solicită pe această cale acceptul pentru organizarea unei întâlniri comune a 

organizaţiilor noastre, la nivelul structurilor executive, în vederea stabilirii unor principii de 

colaborare şi sprijin reciproc, pentru atingerea următoarelor obiective comune: 

 1. Activarea în mod real a principiului autonomiei şi cel al descentralizării, în aşa fel 

încât, dumneavoastră, în calitate de ordonatori de credite să utilizaţi toate soluţiile practice în 

avantajul comunităţilor pentru care trudiţi.  

2. Nivelul cotelor din impozitul pe venit care TREBUIE alocate municipiilor, 

oraşelor, comunelor şi consiliilor judeţene 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, de 
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aceea, FNSA va încerca să sprijine, in acest sens, toate demersurile structurilor asociative ale 

autorităţilor locale. 

3. Modificarea şi completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, aspecte legate de administraţia publică locală. 

4. Asumarea de către structurile pe care le reprezentaţi a rolului de Patronat pentru 

salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală din România, fapt ce ar 

întări poziţia primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în raport cu administraţia centrală. 

Din punctul nostru de vedere, dumneavoastră, reprezentanţii primarilor şi ai preşedinţilor 

consiliilor judeţene, formaţi cu adevărat structura angajatorilor din administraţia publică locală, 

cunoaşteţi toate problemele cu care ne confruntăm şi doar împreună cu dumneavoastră vom reuşi 

să asigurăm stabilitate, performnaţă şi  motivarea reală a salariaţilor din sectorul pe care îl 

reprezentăm. 

5. Negocierea, semnarea şi înregistrarea unui Acord colectiv/Contract colectiv de 

muncă la nivel naţional pentru administraţia publică locală din România, la nivelul municipiilor, 

consiliilor judeţene, oraşelor şi comunelor, câte unul pentru fiecare dintre aceste unităţi 

administrativ teritoriale,  în care structurile pe care le conduceţi să reprezinte angajatorul. 

6. Modificarea şi completarea Legii nr.62 a dialogului social, aspecte ce ţin de 

relaţia angajator-organizaţia sindicală constituită la nivelul instituţiei. 

În speranţa că vom reuşi să dezvoltăm o colaborare eficientă, finalizată prin încheierea 

unui protocol şi vom găsit un generos sprijin în conducerea organizaţiilor pe care le reprezentaţi, 

aşteptăm cu interes acordul dumneavoastră pentru organizarea unei întâlniri de lucru, după care, 

de comun acord, vom stabili data şi locaţia unde se va desfăşura. 

Cu respect,  

 

 

 

 

 

 

 


