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          Nr. 78 din 22.10.2012 

 

                        

 
                            Către 

 

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) 

D-lui Tudor PENDIUC - Preşedinte 

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) 
D-lui Nicolae MATEI - Preşedinte  

Asociaţia Comunelor di România (AcoR) 
D-lui Emil DRĂGHICI - Preşedinte 

 

 
 

   Prin prezenta vă înaintăm Adresa nr. 77 din data de 22.10.2012 a Federaţiei 

Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) pe care am transmis-o Guvernului 

României în recenta problematică privind transferarea activităţii de colectare a impozitelor 

şi taxelor locale de la direcţiile şi serviciile abilitate din cadrul autorităţilor locale, de către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), respectiv „posibilitatea ca ANAF 

să colecteze taxele de proprietate, în numele autorităţilor locale”.  

 Vă rugăm să ne transmiteţi dacă aţi intrat în posesia vreunui proiect de act 

normativ în acest sens, dacă se poartă discuţii oficiale pe acest subiect, precum şi punctul 

de vedere ale organizaţiilor pe care le prezidaţi. De asemenea, vă rugăm să respingeţi în 

totalitate orice proiect care ar putea determina afectarea veniturilor proprii ale autorităţilor 

locale şi implicit buna funcţionare şi gestionare a activităţii şi a serviciilor publice, sau 

care ar determina disponibilizări de personal la nivelul instituţiilor administraţiei publice 

locale. 

 

Cu deosebit respect, în speranţa unei bune colaborări, 
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         Nr. 77 din 22.10.2012 

 

                                                              Spre ştiinţă:   Ministerul Finaţelor Publice 

                                                                                                     D-lui Florin GEORGESCU - Ministru 

 

                        

 
                            Către 

Guvernul României 

D-lui Victor PONTA - Prim-ministru 

 

 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), organizaţie 

sindicală reprezentativă la nivel naţional, însumând peste 50.000 membri de sindicat, şi 

reprezentând interesele salariaţilor din administraţia publică locală,  

văzând declaraţiile din presă şi intenţia asumată de către reprezentanţi ai 

Guvernului României privind transferarea activităţii de colectare a impozitelor şi taxelor 

locale de la direcţiile şi serviciile abilitate din cadrul autorităţilor locale, de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), precum şi afirmaţia explicită a Guvernului 

României menţionată în scrisoare suplimentară de intenţie agreată de autorităţile române 

cu Fondul Monetar Internaţional, la începutul lunii august, anul în curs, privind 

“posibilitatea ca ANAF să colecteze taxele pe proprietate, în numele autorităţilor locale”, 

analizând pe de-o parte cadrul legal în vigoare, şi pe de altă parte, consecinţele 

directe şi implicaţiile pe termen mediu şi lung a unei asemenea măsuri,  

vă aducem în atenţie şi vă supunem spre o corectă şi legală analiză, următoarele 

chestiuni: 
 

1. Actualul cadru legislativ nu permite adoptarea unei asemenea măsuri: 

aceasta ar încălca în mod flagrant, pe de-o parte, principiile europene şi constituţionale 

privind autonomia locală şi descentralizarea şi, pe de altă parte, însăşi Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, resprectiv dispoziţiile Codului Fiscal. 
 

2. Din punct de vedere al oportunităţii şi eficienţei unei asemenea măsuri, 

impactul negativ pe care aceasta l-ar implica în plan social-economic este evident. Mai 

întâi de toate, actualul sistem de încasare a taxelor pe proprietate la nivel local s-a construit 



 2 

în timp, de peste 10 ani, implicând resurse umane, tehnologice şi financiare destul de mari, 

şi funcţionează foarte bine, cu un grad de încasare a taxelor locale de peste 90%, ceea ce 

nu se poate afirma despre colectarea creanţelor de către ANAF, aşadar apare mai mult 

decât inoportună o intenţie de schimbare a ceva ce funcţionează optim. Mai mult, 

această modalitate de încasare de către organele centrale a mai fost testată şi în anii ’90 şi 

s-a dovedit a fi o soluţie greşită. Declaraţiile privind faptul că decizia de transfer a 

colectării acestor taxe de la autorităţile locale la ANAF are legătură cu asumările de 

intenţie asupra noului departament privind controlul marilor averi şi al accesării 

importantei baze de date construită de autorităţile locale în peste 10 ani, nu poate fi 

nicimăcar argument suficient în schimbarea unui sistem funcţional şi eficient, atâta timp 

cât şi la acest moment orice instituţie publică abilitată ar putea solicita şi avea la dispoziţie 

baza de date privind proprietăţile, în condiţiile legii. În al doilea rând, colectarea taxelor 

locale, „în numele autorităţilor locale”, practic centralizarea sumelor şi ulterior 

redistribuirea lor autorităţilor locale, vor determina efecte vizibil negative prin afectarea 

veniturilor proprii ale autorităţilor locale. Sumele colectate în mod centralizat, nu vor 

mai fi alocate şi redistribuite proporţional, în timp util şi real, ceea ce va bloca proiectele 

de investiţii locale sau va afecta funcţionalitatea normală a unor facilităţi şi servicii publice 

(asigurarea transportului local, reabilitările termice sau stradale, subvenţiile şi alte 

facilităţi) şi va ştirbi veniturile autorităţilor locale, venituri în baza cărora acestea îşi 

adminsitrează şi gestionează activitatea sau, de pildă, în baza cărora au angajate credite pe 

termen lung. Nu în ultimul rând, o asemenea măsură va determina posibile 

disponibilizări de personal, angajaţi în actualele servicii şi compartimente de încasare şi 

recuperare a taxelor locale, prefigurându-se o creştere a ratei şomajului şi a cheltuielilor 

aferente, ceea ce contravine cu siguranţă intenţiilor şi obiectivelor asumate de Guvernul 

României în politicile internaţionale. 
 

3. Problematica implică discuţii ample, atât în ce priveşte modificarea cadrului 

legislativ, cât şi consecinţele unei asemenea măsuri, sens în care solicităm în mod expres 

Guvernului României, pe de-o parte să consulte toate structurile asociative ale 

autorităţilor adminsitraţiei publice locale, conform legii, respectiv organizaţiile 

sindicale reprezentative, şi pe de altă parte, să-şi asume şi să ne transmită orice 

proiect de act normativ care vizează aceste modificări. 

 

 

Cu deosebit respect, 

 

 


