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Către:

ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Domnului Preşedinte Emil DRAGHICI
Primarul Comunei Vulcana-Băi, Judeţul Dâmboviţa

Ref: aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Stimate domnule preşedinte,

Având în vedere sesizarea dificultăţilor întâmpinate de autorităţile administraţiei publice
locale în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, din data de 20.02.2018, precum şi
solicitărilor de la autorităţi ale administraţiei publice locale, cu privire la clarificarea modului
de aplicare a prevederilor acestui act normativ, vă comunicăm următoarele:
1. Prevederile art. 13, 14 si 15 din O.U.G. nr. 90/2017 nu sunt aplicabile si
instituţiilor publice locale definite conform art. 2 alin. (1) oct. 39 din Levea nr. 273/2006.
2. în schimb, la ort. 9 din O.U.G. nr. 90/2017, sunt specificate în mod expres atât
instituţiile şi autorităţile publice, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legeo
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cât şi instituţiile publice locale aşa cum sunt ele
definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Astfel
că prevederile art. 9 din OUG nr. 90/2017 sunt opozabile autorităţilor administraţiei publice
locale.
Vă adresăm rugămintea de a informa comunele din România cu privire la clarificările de
mai sus.
Cu deosebită consideraţie.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,
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