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RAPORT DE ACTIVITATE  

pe anul 2018 

 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 2018. 

 Numărul de comune din județul Cluj care sunt membre ale Asociației 

Comunelor din România a crescut și a ajuns la 70 de comune din cele 75 de comune 

ale judetului Cluj. Numărul total de angajați la finele anului 2018 a fost de 33 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 toate 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. 

Adunarea generală a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din 
România din data de 20 martie 2018 a avut o abordare diferită. Pe lângă raportul de 
activitate pe anul 2017 și adoptarea hotărârilor necesare pentru buna funcționare, 
respectiv aprobarea bilanțului financiar pe anul 2017, aprobarea bugetului pe anul 
2018 și aprobarea obiectivelor pentru anul 2018, au fost prezentate două rezoluții. 
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Prima rezoluție, referitoare la Centenar și unirea cu Republica Moldova, a fost 
prezentată și aprobată în unanimitate după câteva luări de cuvând din partea 
primarilor, cu referire la starea comunelor din Republica Moldova. 

A doua rezoluție, cu privire la cele mai importante și arzătoare probleme ale 
administrației publice locale de la nivelul comunelor, a fost discutată cu primarii și a 
fost votată tot în unanimitate. 

La această ședință au fost acordate și diplomele și trofeele de primar de cinci, 
șase sau șapte stele, după numărul de mandate ale primarilor din comunele membre 
în Asociației Comunelor din România care nu au ridicat respectivele premii la 
Adunarea generală A.Co.R. de la București. 

 
Imagini de la această ședința Adunării generale sunt redate mai jos. 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

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 2018 consilierea acordată prin compartimentul de audit 

intern unde s-a ajuns la 58 de comune partenere, după cum urmează:  

    

Nr.crt. Comuna 
 

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 FELEACU  

22 FRATA  

23 GEACA  

24 GILĂU  

25 GÎRBĂU  

26 IARA  

27 ICLOD  

28 IZVORU CRIȘULUI  

29 JICHIȘU DE JOS  

30 JUCU  

31 LUNA  

32 MĂNĂSTIRENI  

33 MICA  

34 MIHAI VITEAZU  

35 MINTIU GHERLII  

36 MOCIU  

37 MOLDOVENEȘTI  

38 NEGRENI  

39 PALATCA  

40 PANTICEU  

41 PLOSCOȘ  

42 POIENI  

43 RECEA CRISTUR  

44 SĂCUIEU  

45 SĂNDULEȘTI  

46 SĂVĂDISLA  

47 SIC  

48 SÎNCRAIU  

49 SÎNMARTIN  

50 SÎNPAUL  

51 SUATU  

52 TRITENII DE JOS  

53 TURENI  

54 UNGURAȘ  

55 VAD   

56 VALEA IERII  

57 VIIȘOARA  

58 VULTURENI  

Compartimentul de audit intern a fost format în 2018 din 10 auditori interni 

dintre care unul a fost numit șef de compartiment. Misiunile de audit intern anuale au 

fost completate, la cerere, cu misiuni de consiliere punctuale, pe probleme specifice.    

Pentru perfecționarea pregătirii profesionale a auditorilor interni a fost organizat un 

curs de audit la Cluj-Napoca în perioada 29-30 octombrie 2018, la Hotelul Univers T 

din municipiul Cluj-Napoca.  



Cursul de perfecționare cu tema:” Audit public intern. Managementul riscului” a 

fost organizat pentru auditorii interni de la Filiala Cluj și de la Filiala Județeană Alba a 

Asociației Comunelor din România. 

 Mai jos sunt imagini de la cursulde audit intern:

 

 



Compartimentul urbanism și cadastru a avut la finele anului 2018 un număr de 

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

cu fracțiuni de normă din care o angajată a intrat în concediu de maternitate.  

Comunele partenere pentru urbanism și cadastru în 2018 au fost următoarele: 

 

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 dezvoltare rurală a fost încadrat în anul 2018 cu 14 angajați  

din care două angajate au fost în concediu de maternitate. 

Comune partenere au fost: 

 

Nr. 

crt. 

Comuna Observații 

1 AITON  

2 BOBÎLNA Încetat copperarea. 

3 CĂPUȘU MARE  

4 CÂȚCĂU Suspendat cooperarea pentru 

concediu de maternitate. 

5 CUZDRIOARA Suspendat cooperarea pentru 

concediu de maternitate. 

6 IARA Încetat cooperarea. 

7 IZVORU CRIȘULUI  

8 MICA Suspendat cooperarea pentru 

concediu de maternitate. 

9 MINTIU GHERLII  

10 MOLDOVENEȘTI Încetat cooperarea. 

11 SĂCUIEU  

12 TRITENII DE JOS  

13 VALEA IERII  



Nr.Crt. Comuna Observații 

1 Gîrbău  

2 Izvoru Crișului Încetat coperarea. 

3 Săcuieu  

4 Săndulești  

5 Săvădisla  

6 Valea Ierii  

 
Activitatea tuturor compartimentelor din cadrul filialei a fost coordonată de un 

director executiv angajat ca personal de conducere executivă. 
 
În privința inițiativelor de modificări legislative pentru îmbunătățirea legislației 

spcifice administrației publice locale a fost organizată o întâlnire primari-parlamentari 
neri, în data de 16 martie 2018.  

Au fost prezenți deputații: Gabriel-Horia NASRA, Nechita Adrian-OROS, 
Cornel ITU, Botond CSOMA și Sorin-Dan MOLDOVAN și primarii din comunele 
județului Cluj care sunt membre ale Asociației Comunelor din România Tema 
întâlnirii a constat în dezbateri pe marginea modificărilor legislative care au impact în 
administrația publică locală.  

Discuțiile abordate au avut în vedere: Codul administrativ, legea salarizării, 
pensiile pentru primari, legislația prin autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
urbanismul și obținerea avizelor necesare pentru oținerea certificatelor de urbanism 
și a autorizațiilor de construire, achizițiile publice, finanțările europene și naționale și 
reorganizarea teritorială cu referire la eventuale comasări de comune.  

Mai jos sunt imagini de la această întâlnire: 



 

 



  

 
 
 
In 27 noiembrie 2018 a fost organizată la Cluj-Napoca ședința festivă dedicată 

Centenarului Marii Uniri de la 1918. Au participat domnul Ioan-Aurel CHERECHEȘ, 
prefectul județului Cluj, domnul Zoltán GYÖRKE, subprefectul județului Cluj, domnul 
Marius MÎNZAT, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, primari din alte județe din 
România respective: Alba, Botoșani, Caraș-Severin, Giurgiu, Iași, Maramureș, 
Neamț, Olt și Sibiu, precum și invitații speciali, delegația de primari și consiglieri 
raionali din Raionul Ialoveni, Republica Moldova conduși de către domnul Lilian 
CARMANU, președintele raionului Ialoveni. 

Din partea Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România a fost 
prezent domnul Gheorghe DĂMIAN, președinte și primar al comunei Ciugud. 

Moderatorul întâlnirii a fost domnul Ovidiu COLCERIU, președintele Filialei 
Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, primar al comunei Sînpaul. 

Ca istorici și scritori au fost prezenți domnii Mircea VAIDA-VOEVOD, nepotul 
lui Alexandru VAIDA-VOEVOD și Ion NOVĂCESCU. Pentru invitații din Republica 
Moldova  

Momentul de suflet românesc a fost întreținut de către doamna Maria 
GOLBAN-ȘOMLEA care a interpretat câteva cântece patriotice și o colindă creștină. 

 
Mai jos sunt imgini de la această ședință festivă. 
 
 



 

      



 
 

 
 
Pentru îmbunătățirea cooperării cu Republica Moldova a fost organizată la 

Cluj-Napoca, în data de 27 noiembrie 2018, pe stadionul Cluj Arena ,meciul de fotbal 
între echipele naționale a primarilor din Republica Moldova și România. 

Fotografii de la acest meci sunt redate mai jos. 



     

 

 



Pentru eficientizarea activității Corpului profesional al secretarilor de comune a 
fost organizată în data de 3 aprilie 2018 o ședință de lucru. Principala tema a fost 
Codul administrativ. La intalnire a participat prefectul judetului Cluj domnul 
Dr.ing.Ioan-Aurel CRERECHES, domnul Ovidiu COLCERIU si presedintele Filialei 
Judetene Cluj a Asociatiei Comunelor din Romania. Moderatorul intalnirii a fost 
domnul Liviu SALANTA, presedintele Corpului profesional al secretarilor din cadrul 
Filialei Judetene Cluj a Asociatiei Comunelor din Romania, secretarul comunei 
Sinpaul. 

Fotografii de la această întâlnire sunt redate mai jos. 

 

  

 
De asemenea, pentru pregătirea profesională a secretarilor de comune a fost 

organizat la Cluj-Napoca, pe data de 8 mai 2018, cursul: „Aplicarea unitară a 
legislației din domeniul administrației publice locale”. 

La acest curs au participat și secretari de comune din județul Sălaj. Lectorul 
cursului a fost domnul Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din 
România. 

Cursul a fost practic, util și eficient. Cei prezenți s-au bucurat de clarificarea 
unor aspecte practice în aplicarea legislației specifice și încurajarea de a fi mai 
eficienți în muncă, în folosul cetățeanului. 

 
Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România este partener în 

proiectul: „Politici alternative în economia socială”. 



 
 

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 ședința Consiliului 
director al ACoR de la Mahmudia, județul Tulcea în perioada 14-17 octombrie 2018 a 
fost prezentă și o delagație din partea filialei Cluj.  



La această întâlnire subiectele discutate au fost legate de funcționarea 
filialelor județene, de funcționarea birourilor de audit public intern, de activitățile prin 
cooperare exercitate de filialele județene ale ACoR, de modalitățile de comunicare cu 
membrii la nivelul Asociației, precum și la nivelul filialelor județene. Invitați la acest 
eveniment au fost și reprezentanții Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, respectiv doamna Ileana Spiroiu, director general adjunct și domnul 
Victor-Adrian Grigorescu, directorul Direcției de înregistrare sistematică, care au 
prezentat stadiul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. 

 
 

  

 

 

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. 



Evenimentele, 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 2018 între primele 10 filiale județene A.Co.R. pe țară, din punct de vedere al 

achitării cotizațiilor, dar considerăm că și al calității activităților desfășurate. 

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 în anul 2018 se datorează tuturor celor 

care au sprijinit dezvoltarea activităților Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor 

din România și ale Asociației Comunelor din România, respectiv primarilor din județul 

Cluj și persoanelor din conducerea primăriilor, precum și angajaților din aparatul 

tehnic al acestei filiale. 

 

 
 

      Preşedinte, 
 

                                                          Ovidiu COLCERIU 

                                                                                                                                                                                                                          
Întocmit: 
Director executiv, 
Marin - Gavrilă MARC 
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