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SCRISOARE DESCHISĂ
Stimată doamnă premier, Viorica Vasilica Dăncilă,

În ciuda promisiunilor pe care le‐ați făcut în repetate rânduri, fondurile alocate pentru
administrațiile locale la rectificarea bugetară sunt de cinci ori mai mici decât cele necesare și nu
acoperă nici pe departe problemele financiare cu care se confruntă primăriile. Administrațiile
locale rămân condamnate la subdezvoltare, precum și la reducerea sau stoparea investițiilor, în
condițiile în care o parte dintre primării nu mai au nici măcar sumele necesare pentru funcționare.
Din rațiuni populiste, ați dat dovadă de iresponsabilitate și nu ați găsit niciun mecanism fezabil
de compensare a sumelor semnificative pierdute de primării prin reducerea impozitului pe venit.
Ce ați dat cu o mână ați luat cu alte două mâini. Dar PSD nu are neapărat o problemă pentru că
primăriile rămân fără bani de investiții și că multe se află la limita subzistenței: obiectivele
partidului pe care îl conduceți împreună cu domnul Liviu Dragnea nu au nicio legătură cu
dezvoltarea comunității, ci cu prăduirea bugetului public. Acesta este și motivul principal pentru
care guvernul nu este deloc preocupat de construirea spitalelor regionale, de modernizarea celor
existente, de construcția de autostrăzi sau de finalizarea lucrărilor de canalizare sau modernizare
a școlilor.
Doamnă Viorica Dăncilă, actuala rectificare bugetară reprezintă o păcăleală pentru primării. Tot
păcăleli sunt și promisiunile că problemele administrațiilor locale vor fi rezolvate la următoarea
rectificare bugetară, de la sfârșitul anului. De fapt, vreți să amânați până la calendele grecești o
compensare pentru primăriile pe care le‐ați lăsat fără finanțare. Sau, cel mai probabil, veți găsi
un nou artificiu care va fi doar praf în ochii administrațiilor locale, precum ordonanța de urgență
de acum câteva luni care permite edililor să folosească fondurile de la investiții pentru plata
salariilor. Scăderea veniturilor primăriei determinată de reducerea impozitului pe venit, fără alte
măsuri de compensare, conduce și la dependența administrațiilor locale de voința și pixul
guvernanților. Ești agreat de guvernul Dăncilă‐Dragnea și ai carnet de membru PSD? Atunci
probabil vei primi fondurile pe care ți le dorești.

În aceste condiții, doamnă premier Viorica Dăncilă, soluția pe care vă solicităm să o susțineți vine
într‐adevăr în sprijinul administrațiilor locale și prevede repartizarea a 62% din impozitul pe venit
către bugetele locale, 18% ‐ sume repartizate de județe și restul sume acordate din formulă,
inclusiv impozitul pe venituri din pensii. Suntem convinși că nu veți ezita să susțineți această
propunere și care, de altfel, este subiectul unui proiect de lege depus de PNL. De asemenea, tot
ca măsură ce va veni în sprijinul administrațiilor locale, PNL cere ca 80% din veniturile încasate
din redevențe pentru exploatații de suprafață pe raza localității să fie redirecționate către
bugetele locale.
Vă reamintim că inclusiv șeful dumneavoastră pe linie de partid, Liviu Dragnea, a dat asigurări că
administrațiile locale nu vor avea în 2018 venituri mici decât în 2017 și nu am vrea să credem că
aceasta este o nouă promisiune mincinoasă și o nouă bătaie de joc la adresa primăriilor. În caz
contrar, vă avertizăm că cea mai mare parte dintre administrațiile locale vor fi nevoite să își
reducă sau să sisteze investițiile și să mărească taxele și impozitele locale, iar dumnevoastră veți
fi principalul responsabil al acestui dezastru economic.

