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RAPORT DE ACTIVITATE  

pe anul 2017 

 

 Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România a dobândit 

personalitate juridică prin Incheierea Civila nr.3191/CC/2006 emisa de Judecătoria 

Cluj-Napoca în sedința din data de 23 martie 2006. 

 Din 2006, Asociaţia Comunelor din România este membră în Consiliului 

Comunelor şi Regiunilor din Europa -C.C.R.E. care este cea mai mare organizaţie 

din Europa în ce priveste guvernarea locală şi regională.  

Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România a desfășurat 

activități specifice, conform statutului, și în anul 2017. 

 Numărul de comune din județul Cluj care sunt membre ale Asociației 

Comunelor din România a crescut și a ajuns la 68 de comune din cele 75 de comune 

ale judetului Cluj. Numărul total de angajați la finele anului 2017 a fost de 40 de 

persoane. 

Multe comune au fost reprezentate la activități de cooperare, la ședințe de 

lucru, schimburi de experiență, dar au fost și comune la care reprezentanții legali nu 

au colaborat la activitățile filialei, sau nu au achitat cotizația ca membru în Asociația 

Comunelor din România. Cotizația achitată poate fi consultată pe site-ul 

www.acor.ro. 

Pe partea de consiliere și asistență de specialitate cea mai importantă 

contribuție pentru sprijinirea comunelor membre ale Asociației Comunelor din 

România a fost și în anul 2017 consilierea acordată prin compartimentul de audit 

intern unde s-a ajuns la 54 de comune partenere, după cum urmează:  
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Nr.crt. Ccomuna 
 

Observații 

1 AGHIREȘU  

2 AITON  

3 APAHIDA  

4 AȘCHILEU  

5 BĂIȘOARA  

6 BOBÎLNA  

7 BONȚIDA  

8 BORȘA  

9 CĂIANU  

10 CĂLĂȚELE  

11 CĂMĂRAȘU  

12 CĂPUȘU MARE  

13 CĂTINA  

14 CEANU MARE  

15 CHIUIEȘTI  

16 CIURILA  

17 COJOCNA  

18 CORNEȘTI  

19 CUZDRIOARA  

20 DĂBÂCA  

21 FRATA  

22 GEACA  

23 GILĂU  

24 GÎRBĂU  

25 ICLOD  

26 IZVORU CRIȘULUI  

27 JICHIȘU DE JOS  

28 JUCU  

29 LUNA Fără misiuni efectuate. 

30 MĂNĂSTIRENI  

31 MICA  

32 MIHAI VITEAZU  

33 MINTIU GHERLII  

34 MOCIU  

35 NEGRENI  

36 PALATCA  

37 PANTICEU  

38 PLOSCOȘ  

39 POIENI  

40 RECEA CRISTUR  

41 SĂCUIEU  

42 SĂNDULEȘTI  

43 SĂVĂDISLA  

44 SIC  

45 SÎNCRAIU  

46 SÎNPAUL  



47 SUATU  

48 TRITENII DE JOS  

49 TURENI  

50 UNGURAȘ  

51 VAD   

52 VALEA IERII  

53 VIIȘOARA  

54 VULTURENI  

     

Compartimentul de audit intern a fost format în 2017 din zece auditori interni. 

Misiunile de audit intern anuale au fost completate, la cerere, cu misiuni de consiliere 

punctuale, pe probleme specifice.  

Compartimentul urbanism și cadastru a avut la finele anului 2017 un număr de 

10 angajați pe posturi de arhitect urbanism, urbanist, inginer/subinginer construcții cu 

fracțiuni de normă.  

Comunele partenere pentru urbanism și cadastru au fost următoarele: 

 

 

Nr. 

crt. 

Comuna Observații 

1 AITON  

2 BOBÎLNA  

3 CĂPUȘU MARE  

4 CÂȚCĂU  

5 CUZDRIOARA  

6 IARA  

7 IZVORU CRIȘULUI  

8 MICA  

9 MINTIU GHERLII  

10 MOLDOVENEȘTI  

11 SĂCUIEU  

12 VALEA IERII  



Activitatea compartimentului urbanism și cadastru s-a redus prin plecarea unor 

angajați după adoptarea Legii nr.53/2016 cu privire la modificarea Legii nr.50/1991.  

Compartimentul contabilitate, impozite și taxe a fost incadrat în anul 2017 cu 

patru angajați. 

Comunele  partenere pentru activitatea de contabilitate, impozite și taxe în 

anul 2017 au fost următoarele: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Izvoru Crișului  

2 Sînpaul  

 

Compartimentul dezvoltare rurală a avut în anul 2017 cinci angajați. 

Comunele partenere pentru dezvoltare rurală au fost următoarele: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Săcuieu  

2 Săndulești  

3 Valea Ierii  

 

Compartimentul gospodărie comunală a avut în anul 2017 patru angajati. 

Comenele partenere au fost următoarele: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Gîrbău  

2 Valea Ierii  

 

Compartimentul social, sănătate, cultură și sport a avut a avut în anul 2017 un 

număr  de doi angajați. Comunele partenere au fost următoarele: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Gîrbău  

2 Săcuieu  

 



Compartimentul achiziții publice și juridic a avut a avut în anul 2017 un număr  

de un angajat. Comunele partenere au fost următoarele: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Izvoru Crișului  

2 Săvădisla  

 

Compartimentul ordine publică și situații de urgență a avut a avut în anul 2017 

un număr  de un angajat. Comuna rămasă singură în parteneriat a fost: 

Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Gîrbău  

 

Ca de obicei, o delegaţie din partea acestei filiale a participat la şedințele 
adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România care au avut loc la Bucureşti 
și la întâlnirile Consiliului director organizate în diferite localități. 

 
La aceaste întâlniri au fost discuţii asupra dezvoltării spaţiului rural şi în 

actuala situaţie economică prin accesarea susţinută de fonduri europene şi alte 

aspecte ale problemelor din administraţia publică locală puncte de vedere prezentate 

de către ministri, secretari de stat, directori din ministere, reprezentanţi unor bănci şi 

firme de consultanţă. 

Asociația Comunelor din România a continuat și în anul 2017 întâlnirile cu 

comisiile de lucru ministeriale la care au participat de regulă președinții de filiale 

județene care sunt membrii în Consiliul director al A.Co.R. Din județul Cluj a 

participat domnul Ovidiu COLCERIU, primarul comunei Sînpaul. 

În ce privește comunicarea dintre filială și comunele membre ale asociației  a 

fost dezvoltată comunicarea directă la întâlniri de lucru, au fost efectuate vizite la 

comunele membre de către persoanele din conducerea executivă, au fost efectuate 

sondaje pentru propuneri de modificări legislative, dar s-a constat o participare foarte 

scăzută din partea comunelor membre. Documentele și anunțurile importante au fost 

publicate și pe site-ul filailei www.acorcluj.ro.  

S-a dovedit că împreună putem deveni o asociație puternică, păstrându-ne și 

în anul 2017 între primele 10 filiale județene A.Co.R. pe țară, din punct de vedere al 

achitării cotizațiilor, dar considerăm că și al activităților desfășurate. 

 

http://www.acorcluj.ro/


Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România poate juca în 

continuare un rol de creator de soluții, partener de dialog, consultant și angajator prin 

care viețile multor oameni din acest județ și chiar și din țară, să fie marcate într-un 

sens bun.  

Rezultatele bune pe care le-am obținut se datorează tuturor celor care au 

sprijinit dezvoltarea activităților Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din 

România și Asociației Comunelor din România. 

 

 
 

      Preşedinte, 
                                                          Ovidiu COLCERIU 

                                                                                                                                                            
Întocmit: 
Director executiv, 
Marin - Gavrilă MARC 

                                                                            

                                                                            

 
 


