Primari, viceprimari de 3 si 5 stele, Secretari de rangul 4 si 1

Sub înaltul patronaj al ambasadorului Republicii Franceze la Bucureşti, Excelenţa
Sa Henri Paul, în perioada 27 ianuarie - 3 martie 2011 a avut loc cea de-a XIV-a sesiune a
Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, eveniment găzduit de RIN Grand
Hotel din Bucureşti. Adunarea Generală ACoR a început duminică şi s-a finalizat joi 3
martie 2011, având ca principală temă: „Autonomia comunelor încotro?”.
In cadrul întrunirii au fost dezbătute mai multe probleme, printre care raportul de activitate,
bilanţul de activitate pe anul 2010, adoptarea unor decizii de asociere, precum şi întâlniri cu
membri ai Guvernului. La adunare au participat peste 500 de primari, viceprimari si secretari
din toate judetele ţării.
Pe 28 februarie şi 1 martie 2011 a avut loc ceremonia decernării trofeelor și a
diplomelor de excelență, de catre fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu:
„PRIMAR DE 3-5 STELE”, „VICEPRIMAR DE 3-5 STELE”, „SECRETAR DE
RANGUL 4-1” Aceste distincţii au fost înmânate primarilor si viceprimarilor care au mai
mult de trei, patru sau cinci mandate si secretarilor cu o vechime de peste 15 ani in functie.
Distincţiile au fost acordate pentru activitatea depusă de primari ca promotori ai valorilor
tradiţionale în mediul rural si secretari ca factor de continuitate in administratia publica.
“Meritau mult mai mulţi primari această distincţie. Aceste diplome reprezintă o recunoaştere
a capacităţii şi muncii administrative depuse în acest timp“, a declarat Mariana Gîju.
Diplomele de excelenta, intitulate pentru prima data „Nicolae Sabau”, au fost
inmanate de presedintele ACoR, Emil Draghici, unui numar de 10 edili din tara printre care
si primarului comunei Cumpana, Mariana Giju, vicepresedinte al ACoR.
Edilii locali care se află la cel de-al treilea sau al patrulea mandat obţinut în urma
alegerilor organizate după 1992 au fost distinşi cu diplomele “primar de 3 stele“ şi “primar
de 4 stele“. În topul judeţelor cu primari aflaţi la al patrulea mandat, primul loc este deţinut
de Mureş, cu 16 edili locali, urmat de Olt, cu 15, Prahova, cu 11, şi Covasna, Caraş Severin
şi Dolj, cu nouă primari locali. Alte 35 de judeţe au între doi şi opt primari la al patrulea
mandat, ultimul loc, cu un “primar de patru stele“, fiind ocupat de Botoşani. Judeţele Caraş
Severin, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Prahova şi Vaslui au 11 primari la al treilea
mandat consecutiv, iar Arad, Călăraşi, Tulcea, Bacău, Alba, Brăila, Botoşani, Constanţa,
Giurgiu, Neamţ, Vâlcea, Ilfov, Sălaj, Braşov şi Covasna - între doi şi 10. Festivitatea de
înmînare a distincţiilor a încheiat lucrările celei de a XI-a ediţii a Adunării Generale a ACoR,
care a avut loc în perioada 24-28 februarie. La nivelul judeţului Constanţa au fost premiaţi
trei edili de “patru stele“ şi alţi şapte au primit trofeul pentru “primari de trei stele“. “Sînt
mîndră că la nivelul judeţului Constanţa sînt primari de trei şi patru stele. Este o încununare a
eforturilor depuse de noi în toată această perioadă. Un numar de 5 secretari de comune au
primit diploma, trofeul si titlul de „SECRETAR DE RANGUL I”, cu o vechime in functie de

peste 35 ani. Era firesc ca şi administraţia centrală să aprecieze eforturile depuse de edilii si
functionarii publici locali“, a mai spus d-na Gîju.
Judeţul Bihor se poate mândri cu 3 trofee acordate aceleasi comune –
DRAGANESTI - „PRIMAR DE 4 STELE” acordat domnului ing. Bogdan Gheorghe Danut;
VICEPRIMAR DE 4 STELE” acordat domnului ec. Banda Adrian Ovidiu si „SECRETAR
DE RANGUL I” acordat domnului jr. Horge Vasile.
Distincţiile au fost oferite din dorinţa de a le răsplăti meritele importante şi în semn de
apreciere pentru alegerea lor de mai multe ori în funcţie si vechimea in functia de conducere.
Bogdan Gheorghe Danut a devenit primarul comunei Draganesti din iunie 1996 şi a
rămas la conducerea acesteia până in prezent.
“Am fost plăcut impresionat în momentul în care am primit trofeul. Eu măsor trecerea
mandatului în realizări, nu în timp. Sunt bucuros că am împlinit 90% din obiectivele pe care
mi le-am propus la fiecare 4 ani. De-a lungul anilor am făcut eforturi pentru a dezvolta
activitatea primăriei şi pentru a îmbunătăţi serviciile pe care le oferim cetăţenilor.
Administrez o comună mare, care are în componenţă zece sate şi peste 100 de obiective
anual: un număr de 12 biserici, 8 şcoli, 10 cămine culturale, 6 grădiniţe, un cabinet medical
şi peste 30 de km de drumuri; este o moştenire grea dar care trebuie modernizată. Rămân la
conducerea prmăriei atât timp cât pot face ceva pentru oameni, când nu voi mai reuşi acest
lucru, mă voi retrage”, ne-a spus edilul.
De asemenea conducerea Asociaţiei Comunelor din România a hotărât să acorde diplome de
excelenţă viceprimarilor şi secretarilor de comune.
Banda Adrian Ovidiu a devenit viceprimarul comunei Draganesti din iunie 1996 şi a
rămas la conducerea acesteia până in prezent.
Horge Vasile este secretarul comunei Draganesti, Judetul Bihor, de peste 35 de ani şi
a primit diplomă de excelenţă „SECRETAR DE RANGUL I” în semn de apreciere deosebită
a meritelor pentru continuitatea şi vechimea în cea mai înaltă funcţie din ierarhia
funcţionarilor publici de conducere de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Din
intreaga ţară au primit diplomă de excelenţă „SECRETAR DE RANGUL I” un numar de 4
secretari.
De la secretarul comunei Draganesti am aflat că promisiunile guvernanţilor din trecut
au fost analizate şi puse din nou pe masa şefilor de ministere. „Am văzut că este o tendinţă
de recentralizare. Mă refer aici la posibilitatea Consiliilor Locale de a-şi stabili bugetele în
funcţie de priorităţile locale. Ne obligă Guvernul să plătim asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap şi asta a destabilizat bugetele locale. Câte un miliard sau două au
fost luate de la bugetul de dezvoltare şi alocate asistenţilor. Indemnizaţiile bolnavilor tot noi
le plătim. Acum s-a venit cu propunerea ca asistenţii personali să fie preluaţi de Ministerul
Sănătăţii, for guvernamental care încadrează persoanele în gradul de handicap.
D-l Horge Vasile a mai facut 3 propuneri, si anume:
1. Reintroducerea art.43 alin 2 din Legea nr.69/1991 : în cazuri excepţionale, dacă
primarul refuza sau este in imposibilitatea de exercitare a unora dintre atributiile prevazute la
alin.1 (in exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si
a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si
desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor
asemenea atributii, stabilite prin legi, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in
comuna sau in orasul in care a fost ales sau in alte legi speciale, aceste atributii se exercita
de catre secretar.
2. Primarul şi secretarul exercită atribuţii ale statului şi ale comunităţii locale, deci sa
să fie salarizat ½ din fondul de stat şi ½ din fondurile locale, primar cota parte din salariul
Preşedintelui României şi secretar cota parte din salariul şefului Guvernului.

Aşa cum preoţii primesc ½ salar de la stat şi pentru aceştia se poate asigura ½ salar de la stat.
Numarul preotilor din Romania este mult mai mare decat al secretarilor UAT.
În comună avem 12 preoţi salarizaţi cu ½ de la bugetul de stat si 12 cantareti (cantori) la
biserica salarizati integral de la stat.
În cazul profesorilor cei de la ţară au salar mai mare decât cei de la oraş, la secretari e invers.
Unde e logica?.
3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale are dublă calitate de functionar de stat şi
funcţionar public, asigurarea stabilităţii sale în funcţie, prevederea că acesta asigură
continuitatea activităţii în administraţia publică locală şi legalitatea.
In cele cinci zile ale întrunirii primarii, viceprimarii si secretarii prezenti, au mai
abordat problemele ce au vizat autonomia locală, elaborarea unui cod al finanţelor publice,
modificarea şi completarea Legii 33/ 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publică. Mai exact, se urmăreşte ca în cadrul Consiliului Local, lucrările de interes local să
fie aprobate de către fiecare localitate în parte. In atenţia primarilor a intrat totodată
modificarea şi completarea Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia. Se are în vedere în acest caz ca trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi
administrativ teritoriale în domeniul public al alteia să se facă prin Hotărârea autorităţii
deliberative a unităţii administrativ teritoriale ce urmează să predea bunul. Se elimină astfel
trecerea prin intermediul unei Hotărâri de Guvern pentru a se simplifica lucrurile.
Participarea reprezentanţilor structurilor asociative la şedinţele Guvernului, implicit la
cele organizate de Prefectură, extinderea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere” cu
încă cel puţin 1.000 de proiecte, utilizarea unor programe informatice şi integrate
intercomunitare de la sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei, relaţia dintre
primari şi şefii de Post, modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale au fost
alte probleme discutate la întrunirea primarilor.
Altă propunere a aleşilor locali s-a referit la atragerea şi completarea fondurilor pentru
programele existente la nivelul fiecărei localităţi. Se are în vedere stabilirea standardelor de
dezvoltare a infrastructurii din mediul rural a programelor de investiţii, precum şi durata
pentru implementarea acestora. Problema fondurilor a fost dezbatută temeinic fiindcă se ştie
bine că sunt lucrări începute în toată ţara de ani de zile care nu mai au continuitate. Lucrul
acesta face posibilă situaţia ca investiţia realizată să fie pierdută, iar banii cheltuiţi inutil.
Pentru asta, aleşii locali doresc susţinere financiară de la Guvern, în special pentru proiectele
cu finanţare europeană.
Album foto

