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PREFAŢĂ

Asociaţia Naţională a Oraşelor şi Municipalităţilor din Republica Bulgaria (NAMRB) este asociaţia
gazdă a grupului NALAS specializat în descentralizarea fiscala (TF FD). Ca şi celelalte grupuri de lucru
ale NALAS, TF FD oferă o platformă pentru schimbul permanent de experienţă între experţii locali
din ţările membre ale NALAS, efectuează analize comparative şi produce recomandări în domeniul
finanţelor locale. Rezultatele activităţilor sale sunt publicate şi prezentate pe site-ul NALAS din
cadrul Centrului de cunoştinţe (Knowledge Center).
Publicaţia „Cum pot fi conduse cu succes negocierile bugetare? - Recomandări pentru asociaţiile
autorităţilor locale cu privire la regulile şi procedurile de negocieri bugetare” stabileşte condiţiile,
obiectivele şi modalităţile de cooperare de succes în timpul procesului de negocieri bugetare: nu
contează cât de bine cadrul legislativ defineşte normele care reglementează veniturile şi cheltuielile
municipale, există întotdeauna o necesitatea într-un continuu dialog structurat între guvernul
naţional şi guvernele locale.
Prin urmare, normele procedurale de negocieri bugetare între Asociaţia Naţională a guvernelor
locale şi Ministerul de Finanţe sunt instrumente extrem de importante în atingerea obiectivelor
fiscale şi protejarea intereselor municipale în cursul elaborării actului bugetar anual naţional.
Recomandările prezentate în publicaţie au fost elaborate de echipa de experţi NAMRB, cu sprijinul
altor membri ai NALAS.
Această publicaţie cuprinde mai multe părţi:

�

Principiile şi orientările privind instituţionalizarea dialogului bugetar şi normele procedurale
privind negocierile bugetare, inclusiv obiectul negocierilor bugetare, informaţiile necesare pentru
negocieri, calendarul negocierilor bugetare, participanţii, formele şi modelul de negocieri;

�

Propunerea de structură a Memorandumului privind acordurile şi diferenţele care urmează
să fie semnat între Asociaţie şi Ministerul de Finanţe, precum şi rezumatul procesului de negocieri
bugetare, inclusiv dispoziţiile legale, acordul cu Ministerul Finanţelor şi calendarul pentru
planificarea bugetului naţional;

�

Recomandări privind reglementările juridice a negocierilor bugetare în ţările cuprinse de
NALAS şi modele de reglementări privind negocierile bugetare în ţările NALAS;

�

Exemplul Poloniei privind instituţionalizarea dialogului continuu între guvernul naţional şi
guvernele locale, descris de Tony Levitas, precum şi evaluarea comparativă a aranjamentelor
instituţionale alternative.
Publicaţia a fost comentată de către Consiliul Editorial, constituit din trei experţi internaţionali
recunoscuţi. În acest sens, NALAS este deosebit de recunoscător membrilor consiliului editorial care
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au contribuit la calitatea publicaţiei:
-dl. Gabor Peteri
-dl. Falk Dieter
-dl. Tony Levitas.

În cele din urmă, publicaţia nu a putut fi pregătit fără contribuţia de valoare a asociatiilor membre
ale NALAS şi membrilor TF FD: liniile directoare au fost prezentate şi discutate în cadrul reuniunilor
grupului de lucru care au avut loc în 2007. În plus, experţii de ţară din cadrul a 6 asociaţii membre ale
NALAS în afară de NAMRB, asociaţiile din Macedonia, Slovenia, Republica Srpska, Serbia, România,
Muntenegru şi Kosovo, au furnizat informaţii şi materiale privind situaţia din ţările lor.

Guinka Tchavdarova,
Director Executiv NAMRB
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GRUPUL DE LUCRU AL
NALAS SPECIALIZAT ÎN
DESCENTRALIZAREA FISCALĂ

În calitate de reţea de asociaţii ale autorităţilor locale din Europa de Sud-Est, NALAS reuneşte 13
asociaţii naţionale, care reprezintă peste 4.000 de autorităţile locale, alese de către mai mult de 80
milioane de cetăţeni din această regiune.
În centrul NALAS sunt grupuri de lucru, cuprinzând personal competent din asociaţii şi profesionişti
angajaţi în administraţia publică locală.
Grupul de lucru al NALAS specializat în descentralizarea fiscală abordează probleme comune ale
guvernelor locale în domeniul finanţelor locale, de la negocierile bugetare cu guvernul central,
îmbunătăţirea administrării impozitului pe proprietate, estimarea costurilor serviciilor municipale,
până la bazele de date ale finanţelor municipale, împrumuturile locale şi bugetarea municipală pe
programe.
Parte din compararea situaţiei în ţările din regiune şi identificarea celor mai bune practici, activităţile
grupului de lucru specializat în descentralizarea fiscală sunt axate pe programe de dezvoltare a
capacităţii, atât pentru asociaţiile autorităţilor locale cât şi guvernelor locale.
Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria (NAMRB) este asociaţia gazdă a
grupului de lucru în domeniul descentralizării fiscale. În afară de NAMRB, ca asociaţie gazdă,
asociaţiile din Serbia şi România au preluat conducerea în dezvoltarea şi implementarea primelor
proiecte în domeniul descentralizării fiscale.
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Experţii din grupul de lucru specializat în descentralizarea fiscală
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Ginka Tchavdarova,
Blagoy Stanchev, Nadja Karatova

Asociaţia naţională a municipalităţilor din Republica
Bulgară (NAMRB)

Aleksandar Bucic

Conferinţa permanentă a oraşelor şi municipalităţilor,
Serbia (SCTM)

Merdza Handalic, Goran Dostic

Asociaţia oraşelor şi municipalităţilor din Federaţia
Bosnia şi Herzegovina (SOGFBiH)

Andrijana Jevtovic, Ljiljana Djuricic

Uniunea municipalităţilor din Montenegro (UOM)

Octavii Ivanov

Liga naţională a asociaţiilor de primari din Moldova
(NLAMM)

Krste Andonovski, Rina Petrovska

Asociaţia unităţilor autonome locale din Republica
Macedonia (ZELS)

Dragan Pejovic, Goran Rakic

Asociaţia oraşelor şi municipalităţilor din Republica
Srpska (ALVRS)

Osman Sadikaj

Asociaţia municipalităţilor din Kosovo (AKM)

Vilma Milunovic

Asociaţia oraşelor şi municipalităţilor din Slovenia
(SOS)

Adrian Stefancu, Mariana Cuibus

Federaţia autorităţilor locale din România

Liliya Harizanova Nevenova

Asociaţia turcească a municipalităţilor din regiunea
Marmara

DESPRE PROIECT

Grupul de lucru al NALAS specializat în descentralizarea fiscală (GL DF) a lansat un proiect privind
evaluarea şi îmbunătăţirea negocierilor între asociaţiile autorităţilor locale şi partenerii relevanţi
din guvernul central. Proiectul a fost condus de către echipa de experţi ai Asociaţiei Naţionale a
Municipalităţilor din Republica Bulgaria (NAMRB).
Scopul general al proiectului este de a îmbunătăţi poziţia de negociere a guvernelor locale în timpul
procesului de planificare fiscală şi de execuţie bugetară.
Mai exact, proiectul îşi propune să îmbunătăţească sensibilitatea transferurilor interguvernamentale
faţă de priorităţile municipale, să facă alocarea transferurilor mai transparentă şi mai previzibilă şi să
stabilească un sistem clar de equalizare fiscală.
Proiectul a prevăzut realizarea următoarelor rezultate:
XX Elaborarea procedurilor de negociere
XX Recomandarea modelelor de cooperare între Ministerul Finanţelor şi asociaţii
XX Dezvoltarea modulelor de instruire pentru oficialIi aleşi, personalul asociaţiilor şi mass-media
XX Instruirea experţilor şi politicienilor din asociaţiile membre.
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CADRUL PENTRU
PLANIFICAREA BUGETARĂ
LA NIVELUL APL
Un dialog continuu, instituţionalizat între guvernul central şi guvernele locale este esenţial pentru
o dezvoltare stabilă şi sănătoasă a oricărui sistem politic descentralizat. În acelaşi timp, însă, este
important să se recunoască faptul că obiectivul reformatorilor în societăţile aflate în proces de
descentralizare ar trebui să fie eliminarea, pe cât este posibil, a cât mai multor probleme financiare
critice din negocierile anuale şi, în special, separarea la cel mai mare grad posibil, a determinării
bugetului naţional de planificarea actuală a bugetelor administraţiei publice locale. 1
Cea mai indicată cale pentru a obţine acest lucru este de a avea o lege privind finanţele
publice locale care să specifice într-un cadru legislativ permanent următoarele:
1. Esenţa şi tipul tuturor impozitelor, taxelor şi plăţilor locale proprii şi competenţele în a
stabili cotele acestora.
2. Toate impozitele şi taxele partajate şi metodele (rate, formule) prin care acestea vor fi
împărţite cu guvernele locale.
3. Caracterul tuturor transferurilor pe categorii (condiţionate, granturi pe bloc, etc.)
pentru funcţiile permanente delegate sau descentralizate (cum ar fi educaţia primară).
Normele care reglementează astfel de transferuri categoriale pentru bugetele curente ar trebui să
precizeze următoarele:
XX Cum va fi stabilită anual mărimea fondului de transferuri?
Aceste norme delimitează radical aria de incertitudine asociată transferurilor
categoriale majore şi decuplează guvernele locale de la determinarea anuală a
bugetului naţional. Pentru a elimina această problemă din negocierile bugetare
anuale normele specificate în lege ar trebui să ancoreze mărimea fondului de
transferuri aplicând o modalitate simplă de calcul în care fondul de transferuri să fie:
XX Nu mai putin de mărimea fondului de transferuri din ultimii ani ajustată în creştere
Cu toate acestea, separarea, nu înseamnă că cele două tipuri de bugete nu sunt interconectate: de exemplu,
procesele actuale şi viitoare ale integrării europene în ţările NALAS ne conduc la faptul că majoritatea fondurilor de dezvoltare regională trebuie să fie absorbite şi co-finanţate de către guvernele locale, ceea ce înseamnă
că în cazul în care finanţele locale sunt în stare proastă şi nu sunt bine reglementate, atunci absorbţiea fondurilor UE va fi sub nivelul optim.
1.
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la mărimea inflaţiei şi creşterea PIB;
� Nu mai puţin de X% din veniturile guvernului central pentru impozitele A, B, C
(sau toate) din anul fiscal precedent;
XX Nu mai puţin de Y% din PIB-ul din anul fiscal precedent.
XX În ce mod va lucra formula de alocare a granturilor specifice când va fi aplicată?
Care sunt principiile puse la baza formulei care va fi utilizată pentru alocarea
grantului? În acest caz, legea trebuie să precizeze când şi între cine va fi discutată
şi aprobată în cele din urmă formula.
Care este calendarul negocierilor bugetare?
De exemplu, Ministerul Educaţiei va avea de prezentat proiectul de formulă pentru alocarea
transferului categoric (categorical grant) pentru educaţie Asociaţiei Municipale către data de
15 iunie a anului anterior anului fiscal în care formula va fi aplicată. Prezentarea formulei va
arăta alocarea transferului categoric pentru toate jurisdicţiile în bază de ipoteze clare cu privire
la dimensiunea fondului de transferuri pentru anul fiscal în cauză şi va include justificări pentru
orice modificare în formula de anul precedent. Asociaţia va avea 15 zile pentru a revizui formula
înainte ca să fie purtate discuţii asupra acesteia. Către 30 iulie, Ministerul va prezenta Asociaţiei
o versiune finală a formulei şi doar în scopuri alocative.Către 15 septembrie, Ministerul
Educaţiei va trimite o circulară bugetară către toate guvernele locale, informându-le despre
volumul transferurilor lor educaţionale în baza celei mai actuale evaluări a mărimii fondului de
transferuri.
Caracterul tuturor transferurilor generale, inclusiv transferurile de echilibrare.
Ca şi în cazul transferurilor categorice pentru scopuri delegate, regulile ar trebui să facă
evaluarea dimensiunii şi alocarea acestor fonduri mai mult sau mai puţin automată prin
specificarea modului în care fondul de transferuri ar trebui să fie determinat, şi prin
definirea, cel puţin, a bazei în care formula urmează să fie alocată.
De exemplu, Legea finanţelor publice locale din Serbia specifică faptul că dimensiunea
grantului general / de egalizare este„ancorată” de 1.8 procente din PIB-ul anilor precedenţi
şi include, de asemenea, formula care guvernează alocarea acestuia. Regulile ar trebui să
precizeze, de asemenea, când estimările iniţiale ale fiecărei administraţii locale trebuie
să fie făcute. Regulile din Macedonia definesc grantul general în funcţie de un anumit
procent din încasările naţionale de TVA, şi precizează principiile generale de alocare
a acestuia, dar lasă determinarea formulei în sarcina Ministerului de Finanţe, în urma
discuţiilor cu asociaţia municipală.
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Ca şi în cazul transferurilor categorice pentru funcţiile delegate majore normele legale ar
trebui să stabilească graficul de prezentare a proiectelor de formule (dacă acestea există) şi
de trimitere a informaţiei administraţiilor publice locale despre transferurile lor aşteptate
până la un anumit timp la început de toamnă al anului anterior anului fiscal în care va fi
aplicată formula.
Trebuie remarcat faptul că unele formule de echilibrare a veniturilor nu necesită specificarea
fondului de transferuri şi sunt, totuşi, automate. În acest context, sistemul din Polonia este
un caz elocvent. Aici, toate guvernele locale ale căror venituri pe locuitor din impozitele
partajate sunt mai puţin de 90 la sută din media naţională pe locuitor au dreptul la un grant
de echilibrare pe locuitor egal cu 85% din diferenţa dintre veniturile lor pe locuitor din
aceste impozite partajate şi 90 % din media naţională.

Specificând o astfel de formulă, este important să se precizeze dacă transferul va fi calculat
pe baza performanţei reale de anul trecut (ajustată în creştere la rata inflaţiei şi a PIB); a
performanţei proiectate pentru anul fiscal în cauză; a performanţei reale înregistrate în
anul fiscal în cauză. Şi în acest caz, Ministerul de Finanţe ar trebui să fie obligat să prezinte
APL o estimare a veniturilor din transferurile lor individuale până la o dată anumită în
toamna anului anterior anului fiscal în cauză.
Caracterul şi procedurile prin care toate transferurile categorice pentru scopuri specifice (o
singură dată) vor fi stabilite şi alocate.
De exemplu, există adesea multe transferuri categoriale pentru anumite tipuri de investiţii.
Şi de multe ori există numeroase şi diferite ministere şi agenţii guvernamentale de linie
care le atribuie guvernelor locale.
Pentru a ajuta ca acest domeniu să devină mai transparent, legea despre finanţele publice
locale ar trebui să prevadă ca toate agenţiile:
XX Să se consulte cu asociaţiile municipale în determinarea schemelor de transferuri
(de exemplu, transferurile de contrapartidă/matching grants), procedurilor
şi cerinţelor de selecţie, inclusiv plăţile de co-finanţare înainte de a anunţa
disponibilitatea granturilor.
XX Să publice aceste scheme, grafice, proceduri, şi cerinţe de selecţie.
XX Să emită rapoarte la sfârşitul anului cu privire la utilizarea fondurilor de transferuri
de către jurisdicţiile individuale.
Caracterul oricăror limitări ale datoriei de a elimina aceste limitări din discuţia anuală şi de a
evita necesitatea de preavizare a împrumuturilor sau emisiunilor de obligaţiuni municipale
14

de către Ministerul de Finanţe.
Legea ar trebui să solicite Ministerului de Finanţe să prezinte asociaţiei (asociaţiilor) municipale
către mijlocul celui de-al doilea trimestru din fiecare an fiscal veniturile şi cheltuielile fiecărui
guvern local pe articole în detaliu şi în conformitate cu planul complet al conturilor pentru anul
fiscal precedent.
Legea ar trebui să solicite crearea unui forum de negociere, de exemplu, o comisie
interguvernamentală financiară, pentru a discuta în mod regulat toate ordonanţele
legislative noi care influenţează veniturile sau cheltuielile administraţiilor publice locale.
Publicul ţintă al acestor recomandări sunt, în primul rând, ţările din Sud-Estul Europei, unde, de
obicei, asociaţiile colectivităţilor publice locale sunt puternice, mari şi unificate. Cele mai multe
dintre tehnicile propuse aici vor funcţiona doar în aceste state unitare cu un sistem guvernamental local format dintr-un singur nivel. Ne-am concentrat mai mult pe procesul de pregătire
a bugetului anual, astfel încât rolul asociaţiei autorităţilor locale în execuţia bugetară, modificarea bugetului anual şi a legislaţiei fiscale, raportarea bugetulului etc. nu sunt abordate aici.
Nu am putut lua în considerare caracteristicile specifice ale relaţiilor interguvernamentale fiscale, astfel încât complexitatea reglementărilor fiscale nu este reflectată de aceste recomandări.
În loc de a influenţa legile privind fiscalitatea locală, schemele de partajare a impozitelor
naţionale, reglementările împrumuturilor municipale, granturile pentru investiţiile capitale,
programele de dezvoltare regională, ne-am concentrat pe pregătirea documentului de buget
anual. Totuşi, aceste decizii sunt strâns legate de proiectarea legii bugetare actuale, sunt de
obicei discutate într-un singur pachet, astfel încât acestea ar putea fi parte a procedurilor de
negociere bugetară.
În cadrul acestui domeniu de planificare fiscală anuală nu am discutat impactul tehnicilor
de bugetare asupra guvernelor locale, aşa că am presupus că alocările bugetare naţionale
sunt bazate pe bugetarea incrementală. Nu ne-am preocupat de funcţii deconcentrate şi
delegate, obiectivul nostru principal a fost legat de competenţele descentralizate, pentru
care guvernele locale au autonomie în definirea priorităţilor locale de cheltuieli, serviciile
respective fiind finanţate printr-un mix de venituri bugetare naţionale, impozite şi taxe
partajate şi locale.
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INSTITUŢIONALIZAREA
DIALOGULUI BUGETAR
Indiferent de cât de bine legislaţia cadru defineşte normele care reglementează veniturile
şi cheltuielile municipale, există întotdeauna nevoie de un dialog continuu structurat între
guvernul naţional şi guvernele locale. Dezvoltarea cadrului instituţional pentru un astfel
de dialog fundamental cere timp şi este adesea un proces inegal. Frecvent şi, din păcate,
depinde de voinţa coaliţiei de guvernare de a lua în serios administraţiile publice locale.
În funcţie de sistemul constituţional şi politic al ţării, există diverse opţiuni pentru un dialog
instituţionalizat. În unele ţări, orice legi referitoare la aspectele municipale trebuie să fie
comentate de către asociaţiile administraţiei publice locale (exemplul Ungariei), în timp ce
în altele, există forumuri permanente de discuţii (exemplul Poloniei, a se vedea anexa III).
Rezultatele acestor negocieri sunt în mod evident legiferate de către Parlament.
Normele procedurale de negociere bugetară între asociaţia naţională a guvernelor locale
şi Ministerul de Finanţe sunt instrumente extrem de importante în atingerea obiectivelor
fiscale şi protejarea intereselor municipale în cursul actului de elaborare a bugetului
anual naţional. Am putea spune că rezultatul acestor negocieri este criteriul pentru a
măsura capacitatea asociaţiei de a-şi sprijini membrii şi dorinţa guvernului de a asculta
ceea ce municipalităţile au de spus.
Din când în când practica de negocieri bugetare suferă de anumite deficienţe legate de:
XX criterii vagi şi opace aplicate pentru a determina modelul de alocare a transferurilor
de la bugetul naţional între municipalităţi;
XX timp insuficient pentru a discuta problemele existente şi a identifica măsuri
adecvate pentru a le rezolva;
XX Ministerul de Finanţe propune soluţii pentru probleme specifice fără a le discuta
în contextul altor măsuri şi fără a evalua consecinţele probabile;
XX schimbarea sau modificarea frecventă a cadrului de reglementare privind
finanţele municipale;
XX baza de date fiscale incompletă şi depăşită a asociaţiei municipiilor;
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XX lipsa de mijloace pentru schimbul de informaţii.
Prin urmare, există mai multe condiţii pentru o cooperare de succes în timpul procesului
de negociere bugetară. Primul imperativ este ca în baza unor principii clar definite să fie
aprobate şi adoptate norme permanente de procedură. Ar trebui identificate oportunităţile
după ce au fost definite competenţele asociaţiei de a participa la negocierile bugetare în
conformitate cu actele legislative permanente. Participanţii la discuţii bilaterale trebuie
să fie desemnaţi în mod precis. Toate informaţiile relevante ar trebui să fie împărtăşite şi
orarele de negocieri bugetare trebuie să fie definite în timp util.
Asociaţia municipiilor cu siguranţă va avea de câştigat dacă va solicita asistenţă din partea
experţilor independenţi. Pot fi obţinute consultaţii de la experţi independenţi care, de
obicei, nu sunt implicaţi direct în activitatea municipală sau în agenţiile naţionale, de la
organizaţii internaţionale şi ONG-uri, atunci când sunt elaborate propuneri de modificări
legislative, rapoarte de monitorizare a rezultatelor, instruirea personalului, etc.
Este la fel de important ca asociaţia să stabilească şi să adere la o practică în care poziţia
comună este stabilită în urma discuţiilor anterioare, prin căutarea de consens pentru a
depăşi conflictul dintre interesele contradictorii ale municipiilor de mărime diferită.
Este important ca întregul proces să implice participarea unei game largi de experţi şi
reprezentanţi aleşi ai guvernării locale, asigurarea şi menţinerea interacţiunii eficiente cu
ministerele şi agenţiile guvernamentale, solicitarea asistenţei indispensabile a lobby-ului
parlamentar şi a reprezentanţilor societăţii civile.
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REGULI PROCEDURALE
PRIVIND NEGOCIERILE
BUGETARE
Principiile de negocieri bugetare
Negocierile bugetare între asociaţiile autorităţilor locale şi Ministerul de Finanţe trebuie să
se bazeze pe următoarele principiile:
1. Încredere reciprocă manifestată de către toţi actorii şi respect faţă de partenerii
de negociere;
2. Acces egal la informaţii;
3. Transparenţa negocierilor (participanţi, ordinea de zi, informaţii, acorduri);
4. Principiile convenite privind publicitatea şi relaţiile cu mass-media;
5. Autorizare clară: a face angajamente care sunt în conformitate cu competenţele
şi capacitatea reală a participanţilor;
6. Sincronizare şi coordonare suficientă.
Pe de altă parte, chiar dacă sunt importante, aceste principii ar trebui să fie traduse în
anumite norme de procedură, în scopul de a corecta dezechilibrul structural între puterea
guvernului naţional (în special, a Ministerului Finanţelor) şi guvernele locale. Exemple de
aceste norme procedurale detaliate, sunt, după cum urmează:
XX Întâlniri regulate în fiecare lună;
XX Un calendar pentru discutarea problemelor particulare, de exemplu,
memorandumul bugetului guvernului naţional şi implicaţiile sale pentru
guvernele locale (ceea ce, de obicei, este reglementat prin legile bugetare);
XX Constituirea unui secretariat permanent, responsabil pentru furnizarea de
informaţii necesare pentru membrii comisiei / comitetului înainte de reuniuni;
XX Dispoziţii explicite că costurile comisiei, inclusiv diurnele şi fondurile de călătorie
pentru membri, vor fi acoperite de la bugetul de stat.
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Obiectul negocierilor bugetare
În funcţie de prevederile legislaţiei generale privind finanţele publice locale, de sistemul
politic şi constituţional, aceste negocieri ar trebui să se concentreze pe următoarele
aspecte:
Proiectul de buget municipal (al unităţilor administrativ-teritoriale) la nivel agregat:
XX Total venituri, repartizarea pe principalele tipuri, inclusiv pe categorii de resurse
proprii, venituri partajate şi pe categorii de transferuri naţionale;
XX Cheltuieli totale, repartizarea cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli (clasificarea
funcţională, economică, administrativă).
Transferuri bugetare naţionale pentru municipalităţi (unităţi administrativ-teritoriale):
XX Sumele diferitor tipuri de transferuri;
XX Criteriile şi mecanismele pentru alocarea fondurilor bugetare naţionale;
XX Separarea transferurilor pentru cheltuielile curente şi de capital;
XX Reguli pentru autorităţile locale de a gestiona transferurile interguvernamentale;
XX Regulamente financiare specifice pentru municipalităţi (UAT) în cursul anului
bugetar;
XX Reglementări detaliate privind planificarea anuală a bugetelor administraţiilor
locale;
XX Alte aspecte care urmează să fie stabilite de comun acord, de exemplu, creşterea
impozitelor şi taxelor locale.
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Informaţii necesare pentru negocieri
Ministerul Finanţelor trebuie să furnizeze:
XX Prognoza şi cadrul macroeconomic actualizat pe trei ani;
XX Proiectul de lege privind modificările planificate ale veniturilor şi cheltuielilor
bugetelor municipale (UAT);
XX Instrucţiuni de buget pentru municipalităţi (UAT) cu privire la modul în care bugetele ar
trebui să fie constituite;
XX Informaţii privind sumele de transferuri bugetare naţionale;
XX Evaluarea impactului financiar al tuturor actelor legislative şi normative noi asupra
administraţiilor publice locale;
XX Prezentarea studiilor empirice şi de cercetare anterior elaborării legilor specifice.
Asociaţia naţională a guvernelor locale trebuie să furnizeze:
XX Propuneri fundamentate pe relaţiile fiscale între bugetele locale şi bugetul guvernului naţional;
XX Concluzii, precum şi propuneri privind proiectul de lege a bugetului de stat;
XX Analize pe probleme legate de situaţia financiară a municipalităţilor;
XX Probleme legate de execuţia curentă a bugetelor locale şi propuneri privind
modificări ale legii bugetare anuale.
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Calendarul negocierilor bugetare
Calendarul procesului bugetar trebuie să fie reglementat prin lege. În acest interval de
timp, sunt necesare un minim de trei runde de negocieri. În primul rând, cu privire la
principiile de pregătire a bugetului şi a strategiei fiscale (t-6 luni), în al doilea rând, cu privire
la conceptul de buget detaliat, care să permită suficient timp pentru audieri bugetare (t-3
luni) şi în al treilea rând, privind proiectul final al legii bugetare prezentat la Parlament
(preferabil un minim de o lună înainte de începerea exerciţiului bugetar (t).
Participanţii, formele şi modelul de negocieri
Negocierile ar trebui să fie purtate la două niveluri: la nivel de experţi şi la nivel politic2.
Negocierile la nivel de experţi ar trebui să preceadă negocierile politice şi ar trebui să
fie folosite pentru a pregăti o poziţie comună şi soluţii de proiect care să fie finalizate la
reuniunile de la nivelul politic. Reprezentanţii care să participe la ambele niveluri urmează
să fie desemnaţi de către Ministerul de Finanţe şi conducerea politică a asociaţiei (de
exemplu, Consiliul de Administraţie).
Echipa de experţi ai Asociaţiei poate fi compusă din experţi respectabili din municipii (UAT),
personal administrativ al Asociaţiei şi experţi independenţi în finanţe publice locale din
organizaţiile de parteneriat. Concomitent cu aprobarea membrilor echipei de negociere,
liderii politici ai Asociaţiei stabilesc obiectivele, sarcinile şi cadrul de urmat de către membrii
echipei de experţi în timpul negocierilor cu reprezentantul guvernului naţional (Ministerul
Finanţelor şi alte agenţii guvernamentale centrale).
Obiectivele şi sarcinile echipei de negociere a Asociaţiei ar trebui să fie derivate din
documentele adoptate de Asociaţie, de exemplu:
XX un plan strategic pe termen mediu şi lung;
XX un program anual al Asociatiei;
XX deciziile Consiliului de Administraţie şi ale Adunării Generale a Asociaţiei pe
aspectele cheie ale dezvoltării guvernanţei locale;
XX analiza cu privire la statutul financiar al municipiilor;
În practică, problema eternă a materialelor incomplete şi furnizate cu întârziere de către guvern face conceptul recomandat de discuţii separate pe două nivele – nivelul politic şi nivelul de experţi - dificil de aplicat
în practică. În plus, documentele elaborate de către experţi pot deveni netransparente şi de neînţeles pentru
primarul mediu. Asociaţia ar trebui să fie conştientă de aceste provocări şi să le minimizeze şi să încerce să
întărească legăturile dintre cele două niveluri, experţi şi politicieni. În unele ţări NALAS, unde asociaţiile de
guverne locale (de obicei una într-o ţară) au o voce puternică, personal mare, sprijin de la donatori, acestea
pot fi influente la nivel de experţi (cum este situaţia cu Conferinţa Permanentă a Oraşelor şi Municipalităţilor şi
NAMRB). Acestea sunt organizaţii puternice de promovare.
2.
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XX prognoze privind dezvoltarea finanţelor locale, etc.
În timpul negocierilor bugetare experţii şi politicienii din ambele părţi, de obicei, discută
problemele împreună. Probleme cu caracter pur tehnic sunt foarte rare, aşa că politicienii
vor aborda întotdeauna subiectele dezbătute în mod diferit decât experţii. Acesta este un
argument pentru a lăsa politicienii să-şi asculte experţii proprii (şi, probabil, alţi experţi) şi
apoi să fie lăsaţi să argumenteze. Soluţia reală este de a nu pune experţii asociaţiilor într-o
cameră împreună cu experţii guvernului şi a spera că aceştia vor putea restrânge gama
divergenţelor la un nivel acceptabil. Fiecare parte ar trebui să asculte experţii proprii, şi apoi
să utilizeze aceste cunoştinţe pentru a-şi reformula poziţiile, sau a-şi accentua atacurile.
În scopul de a face puterea de negociere a Asociaţiei mai puternică, trebuie să fie întreprinşi
următorii paşi:
XX angajarea propriilor experţi competenţi;
XX experţii pregătesc materialele, care explică ce poziţie a guvernului este mai
convenabil să fie;
XX materialele prezentate de către experţi precizează recomandările pentru poziţia
pe care ar trebui să o promoveze asociaţia, inclusiv efectul poziţiei asupra
diferiţilor membri ai Asociatiei;
XX membrii Asociaţiei discută recomandările experţilor între ei înainte de a negocia
cu guvernul;
XX experţii Asociaţiei pot participa la lucrările organismului interguvernamental şi
ale comitetului acestuia.
Sarcinile şi procedurile de lucru ale echipei de experţi
După închiderea conturilor anuale pentru exerciţiul bugetar precedent, Asociaţia trage
concluziile sale şi diseminează printre municipalităţi analiza privind executarea bugetului
municipal. Constatările şi concluziile sunt bazate pe conţinutul faptic al unor rapoarte
municipale derivate din datele privind execuţia bugetulelor municipale individuale.
Datele conţinute în analiză ar trebui să fie utilizate pentru a semnala deficienţele şi defini
tendinţele generale în situaţia financiară a municipalităţilor în ansamblul lor şi pe grupe de
municipalităţi. Astfel, analiza datelor ar trebui să fie direcţionată spre identificarea rezervelor
existente pentru a fi utilizate de APL, inclusiv în formularea avizelor şi propunerilor pentru
a fi folosite în elaborarea bugetelor pentru anul fiscal viitor. Cu ajutorul acestei analize
sunt formulate recomandări şi identificate opţiuni pentru schimbări în anul bugetar viitor.
Este recomandabil ca proiectul de analiză să fie supus unor discuţii în cadrul reuniunilor şi
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conferinţelor municipale la scară largă.
De obicei, grupuri separate de experţi ai Asociatiei negociază cu Ministerul Finanţelor şi
cu alte agenţii guvernamentale. Activitatea lor este coordonată şi monitorizată de către
membrii conducerii politice a Asociaţiei sau de primari care sunt instruiţi profesional şi au
expertiza necesară pentru a face faţă în domeniul respectiv al negocierilor.
În unele ţări, grupurile de experţi ar putea ajunge la înţelegeri cu ministerele respective
privind schimbul de informaţii şi programul de întâlniri de lucru la nivel de experţi. Sarcinile
unui astfel de grup de experţi sunt considerate definite cu semnarea protocoalelor bilaterale
care descriu acordurile încheiate, divergenţele şi propunerile. Pe baza acestor protocoale,
şeful delegaţiei ministeriale va elabora şi va prezenta un raport însoţit de proiectele de
decizii la Ministerul de Finanţe - alternativ, la Guvern sau primului-ministru - cu privire la
rezultatele obţinute în cadrul negocierilor de experţi.
Periodic, echipele de experţi ai Asociaţiei îşi consiliază într-un format adecvat conducerea
politică, comisiile de specialitate ale Asociaţiei şi municipalităţile cu privire la starea actuală
a negocierilor. Pe baza propunerilor municipale şi a rezultatelor de negocieri cu ministerele
respective, echipa de experţi va pregăti un proiect de poziţie comună cu privire la toate
problemele existente şi îl înaintează spre adoptare Asociaţiei împreună cu un plan de
măsuri.
După finalizarea procedurii bugetare şi după promulgarea proiectului de buget un grup
de lucru de experţi financiari ai Asociaţiei ar putea începe pregătirea unui document
consultativ având drept scop asistarea consilierilor municipali, primarilor şi specialiştilor
financiari municipali să elaboreze şi să adopte bugetul municipal pentru viitorul exerciţiu
financiar. Acest document consultativ se va concentra pe noile evoluţii în mediul de
reglementare; va oferi sfaturi practice şi instrucţiuni privind elaborarea bugetului, acestea
toate având, însă, doar caracter consultativ.
Fiecare municipalitate va pregăti independent propriul buget, aplicând reglementările
bugetare în conformitate cu obiectivele individuale, specificul, agendele şi priorităţile
municipale. Se recomandă ca Asociaţia să organizeze seminare de instruire pentru
specialiştii financiari municipali în comun cu Ministerul Finanţelor privind întocmirea
proiectelor de buget municipal.
Activităţile Asociaţiei la nivel politic
Conducerea politică a Asociaţiei va analiza rezultatele negocierilor la nivel de experţi
şi va adopta o poziţie comună a Asociaţiei pe articolele proiectului de buget legate de
municipalităţi. În cursul procedurii bugetare, reprezentanţii celor două părţi negociatoare
trebuie să se întrunească în mai multe întâlniri la nivel politic, în Parlament, la partidele
politice, etc. Ca parte a procesului naţional de pregătire a bugetului, la reuniunea de lansare,
ministrul de Finanţe ar trebui să prezinte politica economică naţională, priorităţile pentru
anul bugetar viitor, macroindicatorii bugetului de stat şi, în special, obiectivele privind
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finanţele municipale. NAMRB, asociaţia bulgară a administraţiilor locale organizează “Ziua
dialogului Naţional” pentru a face publice politicile şi opiniile sale (a se vedea caseta de
mai jos).
Ziua Dialogului Naţional în Bulgaria
În Bulgaria este organizată Ziua Dialogului Naţional între autorităţile legislative şi
municipale. Acest eveniment este organizat de către regiuni şi presupune participarea
membrilor Parlamentului, consilierilor municipali, primarilor, guvernatorilor, ONG-urilor,
mass-mediei şi a cetăţenilor. La astfel de întâlniri Asociaţia informează participanţii despre
problemele cele mai urgente, angajamentele pe care autorităţile municipale sunt dispuse
să le întreprindă şi sprijinul aşteptat de la parlamentari. În cursul reuniunilor Asociaţia
solicită, de obicei, asistenţă din partea parlamentarilor pentru a sprijini poziţia comună şi
propunerile municipale privind relaţiile bugetare pe parcursul anului viitor.

La încheierea procesului bugetar cele două părţi trebuie să-şi prezinte poziţiile, să-şi
justifice propunerile, încearcând să ajungă la acorduri privind problemele discutate sau,
cel puţin, să formuleze în mod clar opiniile divergente. Negocierile bugetare ale Asociaţiei
vor fi finalizate cu executarea unui Memorandum de înţelegere (Protocol) specificând
acordurile şi/sau diferenţele (a se vedea capitolul următor).
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MEMORANDUMUL
PRIVIND ACORDURILE ŞI
DIVERGENŢELE

La sfârşitul procesului de negocieri bugetare ar trebui să fie semnat un memorandum de
înţelegere privind acordurile şi dezacordurile între Asociaţie şi Ministerul de Finanţe. Un
exemplu de acest protocol preluat din practica bulgară este prezentat în caseta de mai jos:
Protocolul semnat în Bulgaria specifică diferenţele, mai degrabă decât acordurile încheiate
privind proiectul legii de buget. Beneficiile acestui tip de memorandum sunt, după cum
urmează:
1. Toate acordurile finale sunt reflectate în proiectul legii de buget sau în proiectul de
regulament guvernamental şi alte acte legislative;
2. Concentrarea în cursul negocierilor pe diferendele între Asociaţie şi Ministerul
Finanţelor va permite o definire mai precisă a celor mai importante diferenţe în
abordările şi propunerile părţilor negociatoare cu privire la relaţiile dintre bugetul
de stat şi bugetele locale. Aceasta va constitui baza pentru a propune examinarea
atentă la guvern şi la parlament atunci când legea bugetară anuală este dezbătută şi
adoptată.
3. Definirea clară a poziţiilor Asociaţiei privind diferenţele existente la această etapă de
procedură bugetară va spori oportunitatea de a solicita asistenţă din partea lobbyului parlamentar, publiculului şi mass-mediei pentru rezolvarea lor. Acest lucru este
extrem de important în procesul de căutare şi găsire de soluţii în cadrul echilibrului
obligatoriu între exerciţiul independent al alegerii locale şi stabilitatea financiară la
nivel naţional.
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Acest tip de protocol cu privire la diferenţele dintre opinia Asociaţiei şi cea exprimată de
Ministerul Finanţelor va cuprinde, de obicei, probleme de fond, cum ar fi:
XX Tipurile şi sumele transferurilor interguvernamentale la municipalităţi;
XX Mecanismele de alocare a transferurilor municipale;
XX TRelaţia dintre responsabilităţile delegate juridic administraţiilor publice locale şi
baza lor financiară;
XX Condiţiile financiare pentru a extinde gama şi a îmbunătăţi calitatea serviciilor
(standarde de performanţă) furnizate publicului de către municipalităţi;
XX Limitarea competenţelor autorităţilor publice locale de a determina efectiv
veniturile locale;
XX Constrângerile asupra autonomiei municipalităţilor (UAT) în determinarea nivelului
de cheltuieli şi gestionarea independentă a transferurilor interguvernamentale,
în conformitate cu specificul şi interesul public local;
XX Asigurarea de resurse pentru a finanţa măsurile planificate de Strategiile,
Programele guvernamentale şi alte acte juridice pentru dezvoltarea
administraţiilor publice locale.
Este recomandabil ca protocolul să nu specifice toate diferendele existente, ci mai
degrabă să conţină divergenţe majore de poziţie care exercita un impact decisiv asupra
interrelaţiilor dintre negociatorii bugetului central şi municipal. Opţional, preambulul la
Memorandumul de înţelegere poate descrie unele acorduri majore obţinute ca urmare
a procesului de negociere. Este nerealist pentru orice Asociaţie unificată sau atunci când
există mai multe asociaţii să se aştepte ca dezacordurile asupra unor probleme de politică
fiscală să poată fi prevenite în cadrul său. Problemele privind alocarea de fonduri publice
produce aproape inevitabil învingători şi învinşi în jurisdicţii, chiar şi atunci când fondurile
de transferuri au crescut. Acestea sunt probleme reale şi conflicte de interese reale. Deci,
mai degrabă decât să încerce să ignore aceste conflicte reale de interese, Asociaţia trebuie
să fie în măsură să ia o poziţie prin care să poată argumenta membrilor săi care este
cel mai bun compromis rezonabil şi să stea mai presus de interesele anumitor grupuri,
reprezentând întreaga Asociaţie.
În general, acordurile vor include:
XX Schimbările pozitive introduse în macrocadrul municipalităţilor;
XX Drepturile şi responsabilităţile guvernelor locale legate de transferurile
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interguvernamentale (granturi, subsidii) care nu sunt cu caracter condiţionat;
XX Cerinţe de a armoniza criteriile, condiţiile şi modelul de distribuire a fondurilor
guvernamentale bugetare între municipalităţi alocate municipalităţilor. Astfel
de fonduri afectate pot fi alocate pentru diferite scopuri, cum ar fi: asistenţa
municipalităţilor subdezvoltate înregistrând deficit bugetar efectiv; asistenţă
municipalităţilor în furnizarea de servicii publice pentru grupurile vulnerabile sau
de risc ale populaţiei; co-finanţarea proiectelor municipale în cadrul programelor
naţionale şi ale donatorilor; măsuri armonizate pentru a creşte capacitatea de
investiţii şi potenţialul local de a pune în aplicare politica de investiţii la nivel local;
XX Executarea monitorizării anuale independente pentru a atinge obiectivele care
decurg din acordul de cooperare între Asociaţia autorităţilor publice locale şi
autorităţile puterii executive centrale şi puterii legislative;
XX Alte acorduri în conformitate cu specificul naţional şi local.
Memorandumul de înţelegere cu privire la aceste aspecte semnat de către Ministerul
Finanţelor şi Preşedintele Asociaţiei Autorităţilor Locale de preferinţă, va fi examinat de
către guvern şi prezentat Parlamentului ca anexă la proiectul legii bugetare. Acest lucru
ar trebui să permită parlamentarilor să aibă o idee corectă asupra diferendelor existente,
să-şi reconsidere propriile lor opinii, poziţii şi propuneri privind problemele existente şi să
le prezinte pentru dezbateri la audierile comisiilor parlamentare şi în cadrul reuniunilor
plenare.
În plus, pentru a facilita munca acestora, Asociaţia ar putea pregăti şi oferi tuturor
parlamentarilor date financiare specifice pentru a sprijini previziunile financiare cu privire
la măsurile propuse şi soluţii. Propunerile municipale reflectate în Memorandumul de
înţelegere privind diferenţele trebuie să fie prezentate, motivate şi apărate la dezbaterile
din comisiile parlamentare de către reprezentanţii Asociaţiei desemnaţi să reprezinte
Asociaţia la nivel politic. Atunci când este necesar, Asociaţia solicită şi acceptă întâlniri cu
grupurile parlamentare ale partidelor politice alese în Parlament.
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NEGOCIERILE BUGETARE:
REZUMAT
Instituţionalizarea negocierilor bugetare poate fi asigurată atât prin punerea în aplicare
a reglementărilor legale cât şi printr-un contract specific cu guvernul sau Ministerul de
Finanţe. În acest capitol de încheiere sunt prezentate succint cele mai importante elemente
ale negocierilor de succes între bugetul central şi cel local.
Prevederile legale
Asociaţiile administraţiilor publice locale ar trebui să promoveze reformele juridice
generale în principal în două domenii:
XX Legiferarea unui act bugetar municipal (sau public) în aşa fel încât să se separe
în mod clar procesul bugetar naţional de cel local şi să se constrângă radical
problemele care trebuie să fie discutate pe o bază anuală.
XX Stabilirea unui mecanism de negocieri regulate, de preferinţă sub forma unei
comisii permanente de relaţii interguvernamentale. Acest forum ar trebui să aibă
o capacitate administrativă suficientă: secretariat, program de întâlniri regulate,
comitet permanent, co-preşedinte guvern/guvern local, etc. Această instituţie ar
putea fi utilizată pentru a discuta toate celelalte acte legislative care au impact
asupra funcţionării guvernelor locale sau serviciilor pe care acestea le furnizează.
Legislaţia cu privire la administraţia publică locală sau cea privind bugetarea sectorului
public ar trebui să garanteze competenţele Asociaţiei de a:
XX Dezvolta propuneri de modificare şi simplificare a bazei legale de guvernare
locală;
XX Promova opinii şi propuneri cu privire la articolele proiectului de buget naţional
legate de municipalităţi (UAT);
XX Formula propuneri întemeiate cu privire la suma totală a fondurilor disponibile
pentru guvernele locale şi normele şi regulile relaţiilor fiscale interguvernamentale;
XX Exprima opinii şi formula propuneri privind articolele din proiectul legii bugetare
anuale legate de municipal;
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XX Realiza consultări cu Ministrul de Finanţe cu privire la proiectul legii bugetare pe
baza principiilor definite de lege;
XX Semna Memorandumul bilateral de înţelegere (Protocol) privind acordurile şi
diferenţele cu Ministerul Finanţelor. Acest protocol ar trebui să constituie o anexă
la proiectul legii bugetare, examinat de către guvern, urmând să fie prezentat
Parlamentului.
Acordul cu Ministerul Finanţelor
Un acord între asociaţiile autorităţilor locale şi Ministerul de Finanţe ar putea fi elaborat
şi executat în două forme principale. Scopurile, conţinutul şi impactul acestor acorduri
depind de obiectivele care trebuie realizate, nivelul de instituţionalizare a negocierilor
bugetare şi cooperarea cu privire la aspectele non-bugetare.
PRIMA OPŢIUNE: Acordul pentru a purta negocieri.
Un astfel de acord este redactat şi aprobat, în măsura în care cadrul de reglementare
pentru procedura de negocieri bugetare nu este în vigoare sau practicile sale de aplicare
sunt nesigure şi contradictorii. Dacă acesta este cazul, pot fi aplicate normele de procedură
descrise de normele procedurale model.
Proiectul de acord ar putea fi pregătit de către o echipă a Asociaţiei sau de către un grup de
lucru comun care implică reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe sau ai guvernului.
Este recomandabil ca în procesul de elaborare a proiectului de acord următoarele aspecte
să fie luate în considerare:
XX Beneficiile potenţiale pentru Ministerul de Finanţe care decurg din executarea
unui astfel de acord sunt prezentate. Ministerul va fi capabil să poarte negocierile
bugetare cu un partener de renume naţional, care se angajează să rezolve sarcina
complicată de a face propuneri în numele tuturor municipalităţilor, şi, în acelaşi
timp ia în considerare specificul situaţiei lor;
XX Convinge Ministerul că Asociaţia va solicita sprijinul Parlamentului, mass-mediei
şi publicului larg pentru a satisface aşteptările cetăţenilor pentru îmbunătăţirea
serviciilor publice;
XX Angajamentul că aceste sarcini vor fi realizate, că şi Ministerul Finanţelor va beneficia
în aceiaşi măsură, acordul conducând la îmbunătăţirea disciplinei fiscale şi a
auditului, sprijinul pentru municipalităţile fără capacitate administrativă, organizarea
de instruiri, etc.;
XX Asociaţia işi asumă responsabilitatea de a mobiliza resurse la nivel local, care ar
ajuta la executarea bugetelor adoptate şi să invite o largă participare a societăţii
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civile în gestionarea finanţelor municipale.
Acordul va fi semnat de către Ministrul Finanţelor şi Preşedintele Asociaţiei şi va intra în
vigoare în termenul convenit. Este recomandabil ca documentul să fie pe larg mediatizat
în mass-media, printre puterea executivă naţională şi puterea legislativă, municipalităţi şi
organizaţiile societăţii civile. Ulterior, ar trebui identificate posibilităţi de a instituţionaliza
clauzele de acord în temeiul unei legi sau prevederi legislative a guvernului.
A DOUA OPŢIUNE: Acordul de interacţiune şi cooperare.
Acordul trebuie să conţină norme de procedură privind punerea în aplicare a negocierilor
bugetare şi problemele majore între Ministerul Finanţelor şi Asociaţie cu privire la reforma
finanţelor locale, cum ar fi:
XX Cooperare pentru punerea în aplicare a strategiilor de descentralizare şi planurilor
de gestionare şi finanţare a serviciilor publice;
XX Măsuri pe termen lung şi mediu pentru extinderea bazei de venituri ale
municipalităţilor;
XX Modificări în distribuţia responsabilităţilor financiare între puterea de stat şi cea
municipală în domeniul furnizării serviciilor publice;
XX Eficientizarea sistemului de transferuri interguvernamentale şi a criteriilor pentru
alocarea acestora între municipalităţi;
XX Măsuri pentru creşterea capacităţilor investiţionale ale municipalităţi;
XX Cooperare între administrarea veniturilor la nivel naţional şi local;
XX Îmbunătăţirea schimbului de informaţii între Ministerul de Finanţe, Asociaţie şi
municipii;
XX Sprijin pentru consolidarea implicării societăţii civile în procesul de luare a
deciziilor privind politica financiară municipală şi exercitarea controlului public
asupra cheltuirii resurselor financiare publice;
XX Procedura pentru implicarea Asociaţiei în elaborarea şi adoptarea actelor
legislative legate de finanţele municipale;
XX Organizarea unor evenimente comune de instruire şi de mass-media;
XX Alte probleme de interes reciproc.
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Calendarul pentru planificarea bugetului naţional
Este extrem de important faptul ca normele de procedură privind negocierile bugetare
între Asociaţia Municipiilor şi Ministerul Finanţelor să fie reflectate într-un calendar bugetar
naţional pentru pregătirea propunerii privind proiectul de buget guvernamenta.
Ca un minim, acest calendar bugetar naţional ar trebui să fie adoptat de către Guvern,
dar etapele critice ale procedurilor bugetare ar putea fi reglementate prin acte juridice.
Calendarul cuprinde dispoziţii cu privire la următoarele aspecte:
XX Responsabilităţile instituţiilor în pregătirea proiectului de lege privind bugetul
guvernamental (Consiliul de Miniştri, Ministerul Finanţelor, alte ministere, agenţii
guvernamentale, consiliile locale, primarii, etc.);
XX Factori majori care contribuie la îmbunătăţirea gestionării finanţelor publice;
XX Informaţiile relevante şi termenele limită pentru participanţii la procesul de
pregătire a bugetului de a furniza informaţii Ministerului Finanţelor, Consiliului
de Miniştri şi Parlamentului;
XX Obligaţiile ministerelor responsabile pentru anumite domenii de activitate de
a consilia în avans şi discuta cu Asociaţia municipiilor politici guvernamentale
specifice legate de bugetele municipale;
XX Obligaţiile Ministerului de Finanţe să semneze Memorandumul de înţelegere
privind diferenţele şi acordurile care decurg din negocierile bugetare cu
Preşedintele Asociaţiei Municipiilor.
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REUNIUNEA PREŞEDINŢILOR
ASOCIAŢIILOR MEMBRE ALE
NALAS
“NEGOCIERI ASUPRA BUGETULUI MUNICIPAL”
Budva - Becici, 27-28 iunie 2008

RECOMANDĂRI
Preşedinţii asociaţiilor membre ale NALAS prezenţi la reuniunea privind negocierile
bugetare care s-a desfăşurat la Budva în 27-28 iunie 2008, au convenit asupra următoarelor:
1. Preşedinţii asociaţiilor membre ale NALAS aprobă proiectul de document şi
recomandări cu privire la negocierile privind bugetul municipal elaborat de grupul
de lucru privind descentralizarea fiscală condus de NAMRB.
2. Toţi membrii NALAS vor utiliza recomandările propuse cu ajustările necesare funcţie
de circumstanţele specifice ale fiecărei ţări.
3. În acele ţări în care nu există un cadru legal adecvat, procesul de modificare a
legislaţiei ar trebui să înceapă imediat în scopul de a asigura participarea asociaţiilor
administraţiilor publice locale (AAPL) în negocierile bugetare.
4. În plus, un memorandum de înţelegere care reglementează în mai multe detalii
procesul de negocieri ar trebui să fie semnat între AAPL şi Ministerul de Finanţe,
precum şi cu Parlamentul.
5. Recomandările NALAS pentru proiectele de amendamente şi proiectul
Memorandumului de înţelegere ar trebui să fie utilizate.
6. AAPL trebuie să depăşească orice diferenţe între membrii lor şi să formuleze poziţii
comune. În acest fel, Asociaţiile vor construi încrederea necesară în interiorul lor.
7. Echipa de negociere a AAPL trebuie să aibă un mandat clar şi să reprezinte poziţii
comune în numele tuturor municipalităţilor, şi nu poziţia propriului municipiu.
8. Rolul AAPL şi al Ministerului autonomiei locale ar trebui să fie clar definit şi divizat
odată ce numai asociaţiile pot vorbi în numele intereselor municipale.
9. Capacităţile AAPL precum şi ale municipiilor ar trebui consolidate pentru ca acestea
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să fie în măsură să poarte negocieri cu administraţia centrală privind bugetul
municipal.
10. Toate AAPL ar trebui să aibă baze de date proprii care să cuprindă toate datele
relevante, inclusiv bugetele tuturor municipiilor din ţara lor. Capacităţiile analitice
ale AAPL reprezintă o precondiţie pentru negocierile eficiente.
11. Asociaţiile ar trebui să implice activ mass-media în procesul de negocieri bugetare şi
să le utilizeze pentru a obţine sprijin public.
12. Negocierile bugetare ar trebui să se încheie prin semnarea Protocolului de acorduri
şi dezacorduri cu Ministerul Finanţelor.
Lista participanţilor
Asociaţia
AAM
AAM
AKM
AKM
NLAMM
NLAMM
SGOFBiH
ALVRS
SOS
SCTM
SCTM
NAMRB
NAMRB
ZELS
ZELS
UOM
UOM
UMMR
UMMR
NALAS
NALAS
CoE

Reprezentant
Refik Rrugija, Preşedinte
Fatos Hodaj, Director Executiv
Bajram Rexhepi, Preşedinte
Sazan Ibrahimi, EDirector Executiv
Ion Neagu, Vice-Preşedinte
Viorel Furdui, Director Executiv
Nedzad Koldzo, Preşedinte al Comitetului de relaţii Internaţionale
Radomir Kezunovic, Preşedinte
Mirko Brulc, Primar de Nova Gorica
Milivoj Vrebalov, Primar de Novi Becej
Djordje Stanicic, Secretar General
Penka Penkova, Vice-Preşedinte
Ginka Chavdarova, Director Executiv
Andrej Petrov, Preşedinte
Dusica Perisic, Director Executiv
Veselin Bakic, Preşedintele Adunării Generale
Zarko Pavicevic, Preşedinte al Consiliului Executiv
Bulent Hamdi Cingil, Primar
Murat Daudov, Şeful Centrului de Relaţii Internaţionale
Tarzan Milosevic, Preşedinte
Kelmend Zajazi, Director Executiv
Michel Rivollier, NALAS, Funcţionar
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ANEXA 1: RECOMANDĂRI PRIVIND
REGLEMENTAREA JURIDICĂ A NEGOCIERILOR
BUGETARE ÎN ŢĂRILE NALAS
Aceste recomandări standard ţintesc ţări tipice din Sud-Estul Europei. Utilizarea posibilă
a acestor reglementări ar trebui să fie adaptată la mediul politic, juridic şi administrativ
intern caracteristic ţării respective.
Competenţele generale ale Asociaţiei
Se recomandă ca aceste competenţe să fie reglementate în conformitate cu legislaţia
generală privind Autonomia Locală.
Art. ... Asociaţia Autorităţilor Locale:
1. Reprezintă membrii săi în faţa autorităţilor naţionale executive şi legislative
2. Elaborează avize şi propuneri privind proiectele de legi referitoare la activităţile
autorităţilor publice locale, precum şi la bugetul de stat în partea sa referitoare la
municipalităţi.
Competeneţele Asociaţiei privind procedura bugetară
Aceste competenţe trebuie să fie stabilite în legea care reglementează finanţele publice
locale.
Art. ... În cadrul procedurilor bugetare pentru anul respectiv, Asociaţia Municipiilor face
propuneri argumentate privind cuantumul general de inter-relaţii dintre bugetele locale
şi bugetul de stat.
Art. ... În urma pregătirii proiectului de buget de stat, Asociatia Municipiilor elaborează un
aviz şi propuneri cu privire la proiectul de lege, în partea sa referitoare la municipalităţi.
Art. ... Ministerul de Finanţe realizează consultări cu Asociaţia municipiilor pe marginea
propunerilor făcute de aceasta în temeiul articolelor menţionate mai sus.
Art. ... Consultările în conformitate cu articolul de mai sus sunt efectuate în conformitate
cu normele de respect reciproc, încredere, egalitate, transparenţă şi publicitate,
responsabilitatea revenind în conformitate cu competenţele adecvate şi capacităţile reale
ale autorităţilor centrale şi locale.
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Art. ... Disensiunile de la consultări sunt fixate într-un protocol bilateral semnat care
este anexat la proiectul de lege privind bugetul de stat şi prezentat apoi Parlamentului
împreună cu proiectul de lege.

Cazul Bulgariei
În ceea ce priveşte mecanismul de equalizare: Negocierile cu privire la cuantumul general
şi criteriile de repartizare a transferurilor
Art. ... Criteriile privind alocarea de transferuri de stat în cadrul mecanismului de egalizare
se soluţionează prin negocieri între Ministerul Finanţelor şi Asociaţia Municipiilor.
În ceea ce priveşte transferurile investiţionale ţintite - negocierile privind cuantumul şi
criteriile generale de distribuţie:
XX Cheltuielile de capital pentru infrastructura municipală
XX Cheltuielile pentru principalele activităţi municipale: educaţie, sănătate, activităţi
sociale, cultură şi sport.
Art. ... Criteriile de alocare a transferurilor investiţionale ţintite privind cheltuielile de capital
pentru infrastructura municipală sunt stabilite prin negocierile între Ministerul Finanţelor
şi Asociaţia Municipiilor.
Notă: În ceea ce priveşte stabilirea cuantumului general al tuturor formelor de transferuri
către municipalităţi – se vor folosi, în acest sens, în calitate de ancoră indicatori stabili
obiectivi, de exemplu, ponderea din PIB, sau din veniturile din impozitele de stat, etc.
Următorul text trebuie să fie dezvoltat separat (cu un specific eventual în formă) pentru
fiecare activitate municipală acoperită prin transferuri de stat - de exemplu, educaţia,
sănătate, cultură, sport, activităţi sociale, etc.
Art. ... Asociaţia Municipiilor, împreună cu Ministerul de … (trebuie să fie indicat ministerul
respectiv de linie) elaborează norme / metode de evaluare a costurilor de activitate pentru
… (trebuie inclusă activitatea).
Pe această bază, pregătesc împreună o propunere motivată înaintată Ministerului de
Finanţe pentru stabilirea unei sume generale a transferurilor investiţionale condiţionate
alocate pentru municipalităţi, precum şi suma transferurilor alocate municipalităţii
respective.
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Cazul Serbiei
O posibilă abordare este stabilirea unei autorităţi permanente interguvernamentale (StatAsociaţie) cu funcţii consultative şi de monitorizare, numită adesea Comisia de Transferuri. Ea
poate fi pusă în aplicare în baza unor prevederi legislative (după cum este cazul Serbiei) sau
printr-un acord între Asociaţie şi Guvern sau Ministerul de Finanţe.
Art. ... O Comisie pentru cooperare bugetară între autorităţile centrale şi locale se constituie.
Ea are funcţii consultative în procesul de determinare a criteriilor de alocare a transferurilor
de la bugetul central la autorităţile locale. Aceasta va monitoriza activităţile privind
punerea în aplicare a bugetului de stat, în partea sa care se referă la municipalităţi. Prin
activităţile sale, Asociaţia va trebui să asigure punerea în aplicare a principiilor de egalitate,
eficienţă şi transparenţă în relaţiile bugetare cu municipalităţile şi va face propuneri pentru
îmbunătăţirea acestora.
Art. ... Comisia are membri. ½ dintre ei sunt numiţi de către Asociaţia autorităţilor locale. ½
din membrii acesteia sunt numiţi de către Ministerul de Finanţe. Comisia are doi preşedinţii
- unul desemnat de Asociaţie, celălalt - desemnat de către Ministerul de Finanţe. Comisia
va decide cu majoritate de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia că sunt prezenţi la
sesiune jumătate din membrii Comisiei plus unul.
Art. ... Comisia va desfăşura sesiuni cel puţin o dată la fiecare trei luni. Comisia este obligată
să prezinte avize privind relaţiile bugetare pentru fiecare etapă în cadrul procedurii
bugetare, precum şi în procesul de elaborare a bugetului şi în timpul execuţiei bugetare.
Art. ... Comisia va face propuneri cu privire la:
XX criteriile şi metodele de alocare a investiţiilor necondiţionate şi a transferurilor
generale autorităţilor locale;
XX criteriile de alocare a transferurilor condiţionate de investiţii, procedurile de
aplicare şi de selecţie;
XX monitorizarea echilibrului vertical şi orizontal al sistemului. Evaluarea influenţei
sistemului asupra equalizării orizontale şi formularea de propuneri pentru
îmbunătăţirea şi aplicarea efectivă a acesteia;
XX Comisia face un raport anual de analiză privind eficienţa relaţiilor bugetare
cu privire la dezvoltarea autonomiei locale şi elaborează propuneri privind
îmbunătăţirea lor.
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ANEXA 2: REGLEMENTĂRI ALE NEGOCIERILOR
BUGETARE ÎN UNELE ŢĂRI ALE NALAS

•
•
•
•
• BULGARIA

Legea autonomiei locale şi administraţiei locale
Articolul 9
(3) Asociaţia Naţională pentru Municipalităţi:
reprezintă membrii săi în faţa autorităţilor de stat;
elaborează propuneri de modificare şi de îmbunătăţire a legislaţiei privind autonomia
locală;
elaborează avize asupra proiectului de buget de stat şi propuneri în partea sa referitoare
la municipalităţi;
(4) Drepturile care decurg din paragraful 3 vor intra în vigoare în cazul în care mai mult de
2/3 din municipii sunt membre ale Asociaţiei Naţionale;
Legea bugetelor municipale
Inter-relaţiile dintre bugetul municipal şi bugetul central
Articolul 34
(4) Subvenţia generală de equalizare pentru activităţile locale are drept scop de a asigura
nivelul minim de servicii locale municipale. Criteriile de alocare a subvenţiei generale
de equalizare pentru municipalităţi vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor, împreună cu
Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria.
(6) Ministrul de Finanţe şi Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria
trebuie să stabilească mărimea subvenţiei capitale şi criteriile ei de alocare.
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Articolul 37
(1) În cadrul procedurii bugetare privind elaborarea proiectului de lege privind bugetul
de stat pentru anul respectiv, Asociaţia Naţională pentru Municipalităţilor din Republica
Bulgaria trebuie să elaboreze o propunere motivată privind cuantumul general de interrelaţii dintre bugetele locale şi bugetul central şi să o prezinte Ministerului de Finanţe.
(2) Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria trebuie să prezinte un
aviz şi propuneri cu privire la proiectul de lege elaborat de Ministerul Finanţelor în partea
din proiect referitoare la municipalităţi.
(3) Ministerul Finanţelor procedează la consultări cu Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din
Republica Bulgaria cu privire la propunerile ei în conformitate cu alineatul (1) şi (2).
(4) Consultările în conformitate cu alineatul (3) vor fi realizate respectând principiile
respectului şi încrederii reciproce, egalităţii, transparenţei şi publicităţii, responsabilitatea
revenind în conformitate cu competenţele adecvate şi capacitatea reală a autorităţilor
centrale şi locale.
(5) Disensiunile de la consultări în conformitate cu alineatul (3) se vor stabili în protocolul
bilateral semnat şi anexat la proiectul de lege privind bugetul de stat al Republicii Bulgaria
şi vor fi considerate de către Consiliul de Miniştri.

Legea bugetului de stat a Republicii Bulgaria pentru anul 20
Articolul 13
(5) Resursele neutilizate pentru proiectele ecologice în cadrul Anexei # 8 se transmit
Ministerului Finanţelor la propunerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din
Bulgaria în coordonare cu Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria
pentru alte proiecte ecologice.
Paragraful 35
(1) Municipalităţile cu deficit structural obiectiv trebuie să fie sprijinite în condiţiile şi în
ordinea specificată de către Consiliul de Miniştri şi coordonată de către Asociaţia Naţională
pentru Municipalităţilor din Republica Bulgaria.
(2) Consiliul de Miniştri stabileşte criteriile pentru municipalităţile cu deficit structural
obiectiv în coordonare cu Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria.
Paragraful 50
Fondurile prevăzute la art. 1, linia 2, punctul 2.1. pentru suma de 12 000 mii BGN pentru
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sub-finanţarea de către municipalităţi, în special, a proiectelor Fondului de Investiţii
Sociale, Programului “Frumoasa Bulgarie” şi alte programe şi 1.5 milioane BGN pentru
proiectele investiţionale executate de două sau mai multe municipalităţi vor fi distribuite
în ordinea determinată de Ministerul Finanţelor în coordonare cu Asociaţia Naţională a
Municipalităţilor din Republica Bulgaria

Actele care reglementează legea bugetară anuală
Decizia # 142 a Consiliului de Miniştri privind procedura bugetară
(Prezentul act se adoptă în fiecare an cu texte similare)
2.2.2. 30 mai 2008 este termenul limită pentru respectarea prevederilor Ministerului
Finanţelor în conformitate cu punctul 2.2.1. şi deciziilor aprobate în conformitate cu
punctul 2.1.4 după cum urmează:
b) ministerele responsabile de conducerea şi coordonarea strategiei naţionale şi politicii
în domeniul respectiv vor elabora şi prezenta la Ministerul de Finanţe programe bugetare
pentru perioada 2009-2011 pentru activităţile finanţate din bugetele individuale, fondurile
non-bugetare şi Întreprinderea de Gestiune şi Activităţi pentru protecţia mediului, urmând
să fie efectuate consultări preliminare cu organismele respective. În partea ce ţine de
serviciile delegate de către de stat şi finanţate din bugetele municipalitate trebuie să fie
realizate consultări cu Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria.
c) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii, considerând Ministerul Finanţelor şi Asociaţia
Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria, trebuie să elaboreze propuneri pentru
standardele de cost pentru serviciile de stat delegate (spitale, muzee, biblioteci locale),
finanţate de către bugetele municipale.
d) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Politicii Sociale,
Ministerul Culturii, în coordonare cu Ministerul Finanţelor şi cu Asociaţia Naţională a
Municipalităţilor din Republica Bulgaria, trebuie să dezvolte propuneri pentru standardele
de finanţare a bugetului municipal privind veniturile din serviciile delegate de stat.
Decretul # 15 al Consiliului de Miniştri privind execuţia bugetului de stat
Articolul 39
Ministerul Politicii de Stat pentru Dezastre şi Accidente, precum şi Ministerul Finanţelor,
considerând Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria vor adopta
criteriile de distribuire a veniturilor pentru suma de 10000 mii BGN, afectate de către
municipalităţi pentru măsuri care vizează cazurile de dezastre până în martie 2008.
Articolul 42
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(1) Ministerul Sănătăţii trebuie să furnizeze o subvenţie spitalelor municipale din regiunile
rurale şi de risc în conformitate cu criteriile şi ordinea stabilită de Ministerul Sănătăţii,
considerând Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria în limita de
fonduri anticipate de legea privind bugetul de stat a Republicii Bulgaria pentru activităţile
din anul 2008.
Articolul 61
(2) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei până la 1 august şi 20 decembrie va informa Asociaţia
Naţională a Municipalităţilor din Republica Bulgaria privind executarea programelor în
conformitate cu linia 1, referitoare la proprietatea municipală.
Articolul 76
(1) Ministerul Finanţelor, împreună cu Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Republica
Bulgaria până la 20 februarie 2008 va stabili ordinea de distribuire a de fondurilor pentru
sub-finanţarea proiectelor municipale speciale în conformitate cu paragraful 50 din
reglementările finale anterioare pentru Legea cu privire la Bugetul de stat a Republicii
Bulgaria pentru anul 2008.

  •  KOSOVO
Legea nr. 2003 / 2 “Legea privind managementul finanţelor publice şi responsabilitatea”
Extrase: Secţiunea 58. 1 “Se instituie o Comisie de transferuri nu mai târziu de şaizeci
(60) de zile de la data efectivă a prezentei legi. Membrii Comisiei de transferurii trebuie
să fie Primul-Ministru, Ministrul Finanţelor şi Economiei, un alt ministru desemnat de
către Guvern, Preşedintele Comitetului de buget al Parlamentului, şi trei reprezentanţi ai
municipalităţilor nominalizaţi de Asociaţia Municipiilor din Kosovo şi aprobaţi de Guvern.
    •   ROMÂNIA
Legea nr. 215/2001, republicată - Legea privind administraţia publică locală
Articolul 8
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea
oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate
aspectele care le privesc în mod direct, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:
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a) Asociaţia Comunelor din România;
b) Asociaţia Oraşelor din România;
c) Asociaţia Municipiilor din România;
d) Uniunea Naţională a Consiliilor Municipale din România;
e) Alte forme asociative de interes general, stabilite în conformitate cu legea.

• SERBIA
Legea cu privire la Finanţele Publice Locale
Predictibilitatea Transferuri Republiciane
Articolul 47
O analiză generală asupra transferurilor non-categorice pe unităţile administraţiei publice
locale trebuie să fie pregătită de către Minister, în cooperare cu Comisia pentru Finanţele
Interguvernamentale.
Prezentarea generală de la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să fie parte integrantă
a Memorandumului revizuit.
Articolul 50
Comisia pentru Finanţele Interguvernamentale (denumită în continuare: Comisia) se
stabileşte pentru a asigura principiul de echitate, eficienţă şi transparenţă a finanţelor
interguvernamentale şi pentru a propune recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
Articolul 52
Preşedintele Comisiei convoacă sesiuni minim o dată la trei luni.
Comisia va decide cu majoritate de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia ca cel puţin
şase dintre membrii Comisiei sunt prezenţi la sesiune.
Articolul 53
Comisia va:
1. Analiza criteriile şi standardele pentru alocarea transferurilor non-categorice şi a
transferurilor pe bloc alocate unităţilor administraţiei publice locale şi stabilirea
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cuantumului acestora, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 37-44 din prezenta
lege;
2. Analiza programe pentru acordarea transferurilor categorice în sens strict, inclusiv
procedurile de aplicare şi criteriile de selecţie;
3. Monitoriza echilibrul vertical şi orizontal al sistemului, nivelul datoriei suportate
de către unităţile publice locale şi rezultatele modificări sistemului de finanţe
interguvernamentale şi va pregăti rapoarte anuale care trebuie întocmite nu mai târziu
de 30 mai pentru anul precedent cu privire la schimbările în sistem;
Va pregăti recomandări pentru modificarea şi îmbunătăţirea reformei finanţelor
interguvernamentale.
• SLOVENIA
Legea privind finanţarea Municipalităţilor
Extrase din: Articolul 12: Înainte de prezentarea bugetului de stat către Parlament Guvernul
prevede un acord cu asociaţiile reprezentative ale municipalităţilor care prevede tipul şi dimensiunea sarcinilor suplimentare cheltuielile cărora sunt incluse în suma “mărimii corecte
a cheltuielilor” sarcinilor municipal (sau cheltuieli corespunzătoare) şi cheltuielile medii
corespunzătoare pentru anul viitor.
•
• REPUBLICA SRPSKA
Întocmirea proiectelor de buget pentru autorităţile locale
Articolul 21
Organismul municipal responsabil de finanţare, în conformitate cu Memorandumul,
prezintă orientări pentru beneficiarii privind elaborarea bugetului autorităţilor locale pentru anul fiscal următor.
Liniile directoare de la alineatul 1 al prezentului articol trebuie să conţină:
XX precondiţiile economice de bază şi liniile directoare pentru întocmirea proiectelor
de buget ale autorităţilor locale pentru anul fiscal următor;
XX descrierea politicilor planificate ale guvernelor locale;
XX evaluarea fondurilor bugetare şi cheltuielilor autorităţilor locale pentru anul fiscal
următor;
XX suma limită a cheltuielilor propusă pentru fiecare beneficiar al bugetelor
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autorităţilor locale în anul fiscal următor;
XX procedura şi termenele privind elaborarea bugetelor autorităţilor locale.
Proiectul de buget
Articolul 23
Procedura de elaborare a proiectului de buget al Republicii va fi:
XX Ministerul trebuie să prezinte un proiect de buget la Guvern pentru anul fiscal următor;
XX Guvernul poate solicita informaţii suplimentare sau clarificări cu privire la proiectul
de buget al Republicii de la Minister;
XX Guvernul va decide cu privire la amendamentele la proiectul de buget al Republicii;
XX Guvernul va adopta proiectul de buget al Republicii pentru anul fiscal următor şi îl
va prezenta Parlamentului spre dezbatere publică;
XX Guvernul, în conformitate cu concluziile adoptate de către Parlament în dezbaterea
publică privind proiectul de buget al Republicii, trebuie să elaboreze o propunere
de buget al Republicii şi să o prezinte Parlamentului împreună cu Memorandumul.
• MOLDOVA
Legea privind administraţia publică locală (28 decembrie 2006):
Articolul 6:
Relaţiile dintre diferite niveluri ale administraţiei publice:
Autorităţile administraţiei publice centrale pot consulta asociaţiile reprezentative ale
autorităţilor publice locale asupra problemelor cu privire la administraţia publică locală.
Legea privind finanţele publice locale (16 octombrie 2003)
Articolul 3: Garanţiile autonomiei financiare: Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate în mod adecvat în problemele privind procedura de redistribuire a
resurselor care urmează să fie alocate pentru ele şi cu privire la modificarile cadrului legal
în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului finanţelor publice locale.
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ANEXA 3: INSTITUŢIONALIZAREA DIALOGULUI
CONTINUU ÎNTRE GUVERNUL NAŢIONAL ŞI
GUVERNELE LOCALE - EXEMPLUL POLONIEI
În instituţionalizarea unui dialog continuu între guvernul naţional şi guvernele locale
dezvoltarea Poloniei este instructivă.
La mijlocul anilor 1990 Legea Poloniei cu privire la finanţele guvernamentale locale a cerut
instituirea unei Comisii de afaceri interguvernamentale (numită Comisie mixtă), compusă
în baza principiului reprezentării paritare de către membrii Asociaţiilor guvernelor locale
din Polonia, pe de o parte, şi membrii guvernului, pe de altă parte. Scopul comisiei a fost de
a discuta toate proiectele de legislaţie şi de hotărâri guvernamentale care au impact asupra
funcţionării guvernelor locale, deşi trebuie de menţionat aici că polonezii au reuşit destul de
devreme în procesul de reformă să obţină separarea formării bugetelor administraţiei publice
locale de constituirea bugetului naţional.
Ideea iniţială a Comisiei a fost dotarea acesteia cu un secretariat permanent şi un buget de
cercetare finanţat de stat pentru a efectua lucrări analitice necesare pentru a evalua sau modifica
legislaţia. În anii 1990, însă această idee a eşuat. Pentru cea mai mare parte a deceniului Comisia
a funcţionat, dar cu succese mai mult sau mai puţin pronunţate funcţie de guvernul aflat la
putere. În această perioadă, secretariatul acesteia a fost unul “neoficial” şi situat în Uniunea
poloneză a oraşelor metropolitane, asociaţia poloneză a celor mai mari oraşe din Polonia
(mai mult de 300.000 de oameni). În 2002-2003 problemele de absorbţie a fondurilor UE de
ajustare structurală devenind mai presante, au fost depuse eforturi pentru a consolida baza
instituţională a Comisiei, eforturi care au condus la adoptarea Legii care reglementa scopul,
structura şi funcţionarea Comisiei în anul 2004.
Ceea ce urmează este o traducere liberă a celor mai importante aspecte ale legii:
Scopul Comisiei este definit în 5 puncte, care acoperă:
XX Dezvoltarea poziţiei comune referitoare la funcţionarea serviciilor comunale,
precum şi a autonomiei locale a districtelor şi municipiilor;
XX Dezvoltarea regională şi funcţionarea autonomiei regionale;
XX Analiza şi evaluarea funcţionării guvernelor locale autonome sub aspect juridic
şi financiar, inclusiv modul de funcţionare a agenţiilor de stat de supraveghere şi
de control;
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XX Analiza şi evaluarea guvernelor locale, având în vedere integrarea europeană;
XX Analiza informaţiei privind pregătirea legislaţiei şi a programelor guvernamentale
care se referă la guvernele locale autonome, în special în ceea ce priveşte impactul
financiar al acestora;
XX Evaluarea efectelor legislaţiei existente asupra guvernelor locale;
Comisia este formată din 24 de membri, 12 din partea guvernului şi 12 din partea
administraţiei publice locale. Şeful Comisiei este Ministrul pentru Afacerile Interne. (Aici
este important să menţionăm că, în primii ani de reformă şi, înainte de promulgarea
legii, acest aranjament nu a funcţionat, deoarece Ministerul Finanţelor de multe ori nu se
prezenta. Acum, însă, se pare să funcţioneze bine).
Pentru guvernele locale sunt: 2 reprezentanţi ai guvernelor de district (powiats), 2
reprezentanţi ai guvernelor regionale (voivodstwo) şi 8 reprezentanţi ai guvernelor
municipale (gmina). Pentru guvernele municipale sunt câte 2 reprezentanţi pentru patru
tipuri de municipalităţi: municipii cu mai mult de 300.000 de locuitori, oraşe cu clasificaţie
juridică; municipalităţi mixte rural/urban; gminas rurale.
Aceşti reprezentanţi sunt aleşi de către Asociaţiile relevante ale guvernelor locale. Polonia
are cinci. Asociaţiile trebuie să informeze oficial Comisia cu privire la reprezentanţii selectaţi.
Comisia „în principiu”prezintă avize pentru a reflecta acordul între ambele părţi, dar
ambele părţi sunt împuternicite să emită avize diferite în cazul unei lipse de acord, sau
atunci când din anumite motive, numai o parte a fost rugată să comenteze ceva. Ambele
părţi au 30 de zile de la depunerea unui proiect sau lege pentru a-l considerara şi a-şi
exprima dezacordurile. Lipsa de exprimare a unei opinii diferite este considerată ca acord.
Ministerele şi agenţiile guvernamentale trebuie să prezinte Comisiei proiectele de legislaţie
şi programele însoţite de o evaluare a impactului financiar al acestora asupra guvernelor
locale.
Comisia poate crea comitete permanente pentru anumite probleme, precum şi comitete
temporare. Pentru ambele tipuri de Comitete Comisia poate angaja experţi din afara
Comisiei. Comitetele sunt create pe bază de paritate.
Comisia se întruneşte atunci când este necesar, dar nu mai puţin de o dată la două luni.
(În practică lunar, şi reuniunea durează toată ziua. întâlniri şi ultima zi toate. Partea de
administraţie publică locală a Comisiei se întâlneşte în mod tradiţional cu o zi înainte de
şedinţă pentru a elabora o poziţie comună. Locaţia de reuniuni nu este întotdeauna în
Varşovia.
Reuniunile Comisiei şi ale comitetelor trebuie să fie înregistrate.
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Secretariatul permanent al Comisiei este responsabil pentru informarea membrilor
Comisiei şi ai comitetelor despre reuniuni.
Secretariatul este situat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele care călătoresc
la reuniuni au dreptul la diurne în conformitate cu codul muncii. Bugetul de stat acoperă
costurile de secretariat şi alte costuri de funcţionare a Comisiei.
Comisia trebuie să-şi dezvolte propriul statut, care trebuie să fie publicat în Monitorul
Oficial.
Există un capitol în lege care nu va fi descris aici şi care se referă la selecţia reprezentanţilor
polonezi la Comitetul Uniunii Europene pentru dezvoltare regională.
Statutul Comisiei mixte conţine următoarele dispoziţii:
XX 9 comitete permanente:
 Politici Europene
 Sistemul de Finanţe Publice
 Educaţie, Cultură, Sport
 Sănătate şi Protecţie Socială
 Infrastructură, Dezvoltare Locală şi Regională şi Mediu
 Administraţie Publică şi Siguranţă Publică
 Tehnologii Informaţionale
 Statistică Publică
XX Comitetele ar trebui să aibă nu mai mult de 14 membri:
 Paritatea părţilor
 Componenţa comitetului este determinată de şefii fiecărei părţi
 Candidaţii pentru membrii comitetului trebuie să fie propuşi în scris, cu
recomandări
 Co-şefii de comitete sunt aleşi de către membrii comitetului
XX Şedinţele Comisiei trebuie să aibă loc pentru a discuta legislaţia viitoare. În
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principiu, toate lucrările Comisiei trebuie să fie pregătite de către comitete înainte
de discuţie la Comisie.
XX Membrii Consiliului de Miniştri sunt obligaţi să prezinte Comisiei toate propunerile
legislative pentru examinare.
XX Materialele pentru examinare de către Comisie sunt pregătite de către copreşedinţii Comisiei şi Secretar.
XX Co-preşedinţii convoacă adunarea şi stabilesc ordinea de zi
XX Membrii comisiei trebuie să fie informaţi cu zece zile înainte de reuniune şi trebuie
să primească în acelaşi timp materialele corespunzătoare pentru examinare.
XX Materiale nu pot fi trimise mai târziu de trei zile înainte de reuniunea Comisiei.
XX Preşedinţii pot, dacă este necesar, să elaboreze un aviz şi să-l trimită membrilor
comisiei pentru comentariu. În cazul în care comentariile sunt transmise acestea
trebuie să fie incluse în următoarea versiune a avizului propus.
XX Protocoale Comisiei sunt pregătite de către Secretariat şi trebuie să fie semnate
de ambii preşedinţi înainte de a fi trimise membrilor Comisiei.
XX Avizele şi poziţiile adoptate de către comisie sunt trimise la ministerele de resort
în 14 zile de la semnarea protocolului.
XX Lucrul comitetelor se desfăşoară în conformitate cu programele convenite de
către preşedinţii comisiei.
Evaluarea rezumativă a activităţii Comisiei şi a statutului ei (bazată pe cunoştinţe mai puţin
directe):
Comisia a devenit o parte integrantă a scenei politice poloneze. Cât de în serios a fost
considerată activitatea acesteia, diferă, însă, în mod inevitabil de la guvern la guvern. Dar,
pentru că primarii provin din toate partidele, este greu pentru orice guvern de a o ignora
complet.
Cu toate acestea, guvernul rămâne partea mai puternică, pentru că este, şi pentru că în
multe aspecte există conflicte directe şi ireconciliabile de interese între diferite tipuri de
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jurisdicţii. Prin urmare, este extrem de important ca toate tipurile de guverne locale să fie
reprezentate în dialog.
Independent de rea-credinţa ocazională, există încă probleme cu legislaţia prezentată
Comisiei în timp util de guvern pentru examinări serioase. Există, de asemenea, probleme
pe partea administraţiei locale cu membrii de Comisie care nu-şi respectă obligaţiunile şi
nu manifestă o atitudine serioasă faţă de activităţile Comisiei.
Până în prezent, este rar ca Comisia să angajeze experţi din afara Comisiei. Dar ambele
părţi negociatoare angajează experţi pe cont propriu, partea administraţiei publice locale
angajând experţi prin intermediul asociaţiilor.
Nu există, totuşi, experţi care să expertizeze dialogul, deşi în comitete sunt experţi externi
şi cred că în practică aceştia uneori generează neînţelegeri.
În practică s-a dovedit a fi incredibil de important ca Comisia să beneficieze de un
secretariat permanent cu personalul şi diurne de deplasare plătite de către guvern. De
asemenea, este important ca întâlnirile să aibă protocol.
Regulile Comisiei nu menţionează exact accesul la date. Cel puţin cu privire la veniturile şi
cheltuielile administraţiei publice locale acest lucru este un punct controversat, deoarece
principal Biroul Principal de Statistică publica (şi vinde) un CD care conţine toate datele
privind veniturile şi cheltuielile pentru guvernele locale, precum şi date privind diferiţi
indicatori economici locali şi servicii sociale.
Într-o ţară de 40 de milioane această soluţie a lucrat bine pentru toate părţile implicate,
deoarece există cumpărători suficienţi pentru a menţine preţul scăzut (aproximativ 100
de euro pe an, universităţi şi cercetători individuali îl cumpără, dar şi guvernele locale şi
asociaţiile lor). Există, totuşi, un Comitet permanent pentru Statistica Publică, astfel încât
disputele privind alte forme de date sunt continue.
Există remarcabil de puţină filozofie de dialog atât în lege, cât şi în statut. Şi statutul are
mult mai puţine detalii procedurale decât s-a preconizat.
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ANEXA 4: EVALUAREA COMPARATIVĂ
A ARANJAMENTELOR INSTITUŢIONALE
ALTERNATIVE

În unele ţări, au fost create comisii de finanţe interguvernamentale de experţi şi, în unele
cazuri, acestea sunt abilitate să emită avize juridice obligatorii cu privire la sistemul de
transferuri şi granturi. Evident, aceasta reprezintă o extensie extremă a ideii conţinute
în lucrare - de a minimiza politicianismul şi încuraja luarea deciziilor pe baza expertizei
raţionale a terţei părţi.Şi performanţa acestor comisii formate doar din experţi a fost slabă
3
. Modelul agenţiei guvernamentale centrale reprezintă una dintre modalităţile cele mai
răspândite. Modelul legislatorului naţional reprezintă cel mai puţin aplicat model al acestor
aranjamente.
Primul aranjament stabileşte procesul de luare a deciziilor exclusiv în mâinile unei agenţii
guvernamentale centrale, cea de-a doua implică legislativul nu doar în activitatea de
promovare a legislaţiei, dar, de asemenea şi în procesul decizional de la nivelul executiv.
Opţiuni mai interesante pentru aranjamentele instituţionale sunt reprezentate de
forumurile interguvernamentale şi modelele de agenţii independente. În următoarele
comparaţii analitice ale acestor două opţiuni sunt efectuate folosind cadrul Nie. De la
bun început trebuie constatat că aceste două opţiuni nu sunt neapărat alegeri exclusive,
ambele regimuri putând co-exista.
Atunci când aceste aranjamente co-există valoarea incrementală adăugată de agenţia
independentă trebuie să fie examinată în mod riguros.
Forumurile Interguvernamentale: Un forum interguvernamental oferă un cadru pentru
negocieri instituţionalizate dar limitate politic. Negocierile sunt limitate odată ce constituţia
şi cadrul legal, de obicei, definesc limitele unor astfel de negocieri. Există, totuşi, presiuni
puternice de grup pentru a ajunge la înţelegere. Astfel, forumurile interguvernamentale sunt,
de obicei, de succes în definirea unui acord politic explicit acceptabil pentru toate părţile.
Un asemenea acord politic nu poate fi uşor de atins atunci când pe masă sunt puse criterii
complexe, acest model instituţional bazându-se pe simplitate şi justiţie “aproximativă”, spre
deosebire de justiţia complexă, dar precisă.
Pentru analiza acestor comisii de experţi şi a altor forme de dialog interguvernamental a se vedea Anwar Shah: A
Framework for Evaluating Alternate Institutional Arrangements For Fiscal Equalization Transfers, World Bank April
2005.
3.
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Interese contradictorii sunt reprezentate la aceste forumuri. Cu excepţia cazului când
discuţiile de la forum sunt efectuate “în cameră”, grandomania politică poate împiedica
compromisurile politice.
Durabilitatea acestor compromisuri este, de obicei, asigurată, odată ce toate părţile vor
pierde din relaţiile ineficient reglementate. Transferarea răspunderii nu este, de asemenea,
posibilă odată ce membrii forumului îşi asumă întreaga răspundere pentru deciziile lor.
Forumul permite adiţional guvernelor participante, reprezentând interesele concurente şi
diferite angajamente privind equalizarea, să ajungă la un consens mai larg.
Modelul agenţiei independente (comisia de transferuri): O agenţie independentă este, de
obicei constituită pentru a identifica avize independente, profesioniste, transparente şi
riguroase asupra sarcinii complexe de a elabora recomandări privind stabilirea fondurilor,
criteriilor de alocare şi distribuire a fondurilor între guvernele beneficiare 4. Prezumţia
aici este că, dacă o astfel de decizie este separată de politică, atunci criteriile rezultate
şi distribuţia asociată ar servi mai bine intereselor mai largi ale naţiunii, precum şi ale
unităţilor ei constitutive. Aceste avantaje teoretice sunt rareori atinse în practică.
În primul rând, deciziile privind standardele de equalizare, de exemplu, nivelul minim al
capacităţii fiscale pe cap de locuitor până la care toate jurisdicţiile au dreptul de a fi aduse,
nu pot şi nu trebuie să fie despărţite de politică.
În al doilea rând, un astfel de aranjament instituţional creează o serie de probleme de
agent după cum sunt cele discutate de mai jos.
Misiunea de fluaj: Pentru a-şi asigura existenţa pe termen lung şi a-şi extinde sferele de
influenţă, o agenţie independentă se confruntă cu imperative continue de reinterpretare
a termenilor săi de referinţă pentru a mări domeniul de aplicare a activităţilor sale. O
astfel de misiune de fluaj se desfăşoară fără obstacole odată ce politicienii nu doresc să fie
văzuţi limitând căutările unor astfel de agenţii pentru “sfântul graal” - formula finală pentru
distribuirea echitabilă a fondurilor federale.
Stimulente pentru complexitate: O agenţie independentă se confruntă cu stimulente
puternice să caute soluţii mai complexe la întrebări simple. Acest lucru se datorează
faptului că complexitatea şi expertiza asociată alimenteză cererea pe piaţa externă pentru
profesioniştii care deservesc aceste agenţii.
Aceste comisii de transferuri, de regulă, operează în state mari, federale (de exemplu, Australia, India). În cazul ţărilor
membre ale NALAS sistemul constituţional şi politic este total diferit: www.forumfed.org/en/federalism/by_country/
index.php. Shah, de asemenea, pledează pentru forumuri, care pot forţa acordurile politice explicite.
4.
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Cu cât complexitatea formulei este mai mare şi calculele asociate sunt mai complexe,
cu atât este mai mare importanţa acordată de către piaţă expertului care posedă aceste
competenţe. Observaţiile părţilor interesate face imperativ din punct de vedere politic
ca acestea să se adapteze la complexitatea tot mai mare. Experţii academici externi, de
obicei, optează pentru o complexitate suplimentară pentru a obţine o justiţie mai precisă.
Nu există nici o ieşire din acest cerc vicios odată ce serviciul cu timp parţial de muncă sau
serviciul la termen al membrilor comisiei limitează supravegherea exercitată de aceştia.
Este nevoie, uneori, de timp pentru membrii angajaţi la termen să înţeleagă complexitatea
normelor de alocare, iar către momentul în care îşi pot forma propria judecată despre
avantajele lor relative, de obicei vine timpul să părăsească poziţia deţinută.
În orice caz, personalul ar opune rezistenţă la orice simplificare şi acele guverne beneficiare
care profită de complexitate şi inechităţile legate de sistem probabil vor bloca orice
reformă. Centrele analitice şi cercetătorii independenţi pot apela chiar şi la o mai mare
complexitate pentru a aduce practică în conformitate cu teoria. În concluzie, influenţele
de constrângere pentru a menţine sistemul simplu şi uşor de înţeles sunt împiedicate de
însăşi existenţa unei agenţii independente.
Supraveghere nepractică şi costisitoare: Supravegherea acestor agenţii independente
din partea cetăţenilor devine imposibilă din mai multe motive. Cu cât sunt mai complexe
criteriile de repartizare propuse de către agenţie, cu atât mai dificil este pentru cetăţenii
individuali şi grupurile societăţii civile să producă comentarii informate.
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