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Autoritațile locale cer Guvernului ca bugetul pentru 2020 sa fie aprobat pâna la
sfârșitul anului
Reprezentanții consiliilor județene, municipiilor și comunelor din țara cer Guvernului sa aprobe, pâna la
finalul anului, bugetul pentru anul 2020 și crearea unui fond de creditare nerambursabila care sa asigure
contribuția proprie la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile.
Uniunea Naționala a Consiliilor Județene (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR) și Asociația
Comunelor din România (ACoR) au semnat, miercuri, un acord între cele trei structuri asociative ale administrației
publice locale din România și au transmis primului -ministru și ministrului finantelor publice solicitarile referitoare
la echilibrarea bugetelor pentru anul 2020.
Astfel, UNCJR, AMR și ACoR solicita Guvernului modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, astfel încât finanțarea unitaților administrativ-teritoriale sa fie reglementata prin Legea finanțelor publice
locale și nu prin Legea bugetului de stat, așa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani, iar aceasta modificare sa intre în
vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
De asemenea, UNCJR, AMR și ACoR își doresc un calendar de aprobare a Legii bugetului de stat pe anul 2020,
astfel încât bugetul sa fie depus de catre MFP la Guvern, pentru prima lectura, pâna la data de 30 septembrie 2019,
Proiectul Legii Bugetului sa fie depus de catre MFP la Guvern pâna la data de 15 octombrie 2019, iar apoi sa fie
supus spre adoptare Parlamentului cel mai târziu pâna la data de 1 noiembrie 2019.
Totodata, autoritațile locale mai cer ca începând cu ianuarie 2020, finantarea sistemului de protectie a copilului, a
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav și a indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti și județelor sa se aloce integral de la bugetul de stat, prin
asigurarea de sume defalcate din TVA cu destinatie speciala, fara ca acestea sa greveze bugetele minime de
functionare ale autoritaților locale.
UNCJR, AMR și ACoR mai cer Guvernului un Fond de creditare nerambursabila pentru unitațile
administrativ-teritoriale, din 2020, care sa asigure contribuția proprie a acestora la proiectele finanțate din fonduri
externe nerambursabile.
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