
Expunere de motive

Probabil cea mai injusta parte a distribuirii sumelor bugetare din Romania o reprezinta in 
finantarea institutiilor culturale. Aceasta situatie injusta persista de zeci de ani si consta in faptul ca 
institutiile culturale din orasele mari (ex. Cluj Napoca, Timisoara etc.), cu posibilitati flnanciare mult 
peste media celorlalte ora§e, sunt finantate din bugetul de stat, in schimb institutiile culturale din 
orasele cu posibilitati financiare reduse sunt finantate din bugetul local.

Avand in vedere ca investitiile sunt imperios necesare pentru dezvoltarea comunitatilor 
locale, prioritatea autoritatilor locale este de a obtine cat mai multe proiecte din fonduri europene, 
nerambursabile. Acest lucru se poate realiza numai daca autoritatile locale dispun de personal 
specializat in domeniile de proiecte, investitii, achizitii publice, etc.

In vederea prestarii unui serviciu populatiei de nivel cat mai ridicat, este indispensabila 
angajarea unui numar corespunzator de personal cu pregatire profesionala ridicata, ceea ce in 
momentul de fata este imposibil de realizat din cauza reglementarilor legislatiei in vigoare. Limitarea 
numarului maxim de posturi ingreuneaza angajarea de personal, autoritatie locale confruntandu-se cu 
lipsa acuta de personal calificat.

Prezenta initiativa legislativa propune modificarea art. Ill din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 63/2010 prin care se stabileste numarul maxim de posturi din aparatui de specialitate 
al primarului, aparatui de specialitate al consiliului judefean, precum ?i din institutiile publice locale 
infiintate prin hotarari ale autoritafilor deliberative, stabilind la alin. (2) exceptarea capitolului 
«Cultura» din calculul numarului maxim de posturi.

Prin adoptarea modificarii propuse, vor fi eliminate discrepantele dintre orasele cu institutii 
de cultura/spectacole finantate din bugetul de stat si orasele cu institutii de cultura/spectacole 
finantate din bugetul local, creand echilibrul mult dorit intre numarul angajatilor platiti din bugetul 
local raportat la numarul de locuitori.

Initiatori,
SemnaturaNr. Name 51 prenume Apartenen(a

politicacrt.

Miklos Zoltan1. UDMR
//yf^2.

3. UjL^\sQ.
4.

oJSrt{t
5.

6.

V



Tabel cu initiatorii
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