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 PREZENTARE A ACTIVITĂȚII F.J.TIMIȘ A A.CO.R. 

 

 

ISTORIC 

Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România a luat ființă în anul 2006.  

La Adunarea Constitutivă, desfășurată în 23 iulie 2005, au luat parte: 

1. Comuna Dudeștii Noi, reprezentată de primarul Alin-Adrian NICA 

2. Comuna Șag, reprezentată de primarul Venus OPREA 

3. Comuna Racovița, reprezentată de primarul Ioan ADAMESCU 

4. Comuna Boldur, reprezentată de primarul Cristian STOI 

5. Comuna Mănăștiur, reprezentată de primarul Ionel CURUȚI 

În urma acestei Adunări, încă 21 de comune au adoptat în anul 2005 hotărâri de 

aderare la Filiala județeană Timiș, iar în anul următor încă 12. 

Ulterior, numărul de membri a crescut constant, la ora redactării acestui material, 

toate cele  89 comune din judeţ fiind membre ale filialei.Totuși, două comune, Criciova 

și Găvojdia, au adoptat hotărâri de consiliu local pentru ieșirea din Asociația 

Comunelordin România, dar se află încă în termenul statutar de trei ani în care mai 

sunt membre ale asociației 

 
 

Conducerea aleasă a filialei, primul consiliu director, a fost următoarea: 

• Preşedinte – Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi 

• Prim-vicepreședinte – Venus OPREA, primarul comunei Șag 

• Vicepreședinte – Ioan ADAMESCU, primarul comunei Racovița 

• Vicepreședinte – Cristian  STOI, primarul comunei Boldur 

• Secretar – Ionel CURUȚI, primarul comunei Mănăștiur 
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Președintele Alin-Adrian NICA a fost împuternicit de către asociați cu demersurile 

pentru obținerea personalității juridice a asociației înființată în baza prevederilor OUG 

26/2000. 

Demersurile sale au fost încununate de succes și prin Încheierea nr. 230/05.07.2007 a 

Judecătoriei Timișoara. Filiala Județeană Timiș este înscrisă în Registrul Special Asociații 

sub numărul 67/21.06.2006. În 16.09.2006, asociația a dobândit Certificatul de înregistrare 

fiscală 26001557. 

De la înființare și până la data prezentei, Filiala Județeană Timiș a A.Co.R. a avut 

patru președinți:  

• 2006 – 2009, Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi 

• 2009 – 2012, Rodica Popica BONCĂȘ, primarul comunei Periam 

• 2012 – 2016, Ioan SORINCĂU, primarul comunei Moșnița Nouă 

• 2016 – prezent, Ionel CURUȚI, primarul comunei Mănăștiur 

b. Structura organizatorică 

Forumul decizional al Filialei Județene Timiș a A.Co.R. este Adunarea Generală, care 

cuprinde un număr de 89 de comune, reprezentate de primarii lor. 

Adunarea generală a ales Consiliul director, alcătuit din nouă membrii: 

• Președinte: Ionel CURUȚI, primarul comunei Mănăștiur 

• Prim-vicepreședinte: Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi 

• Vicepreședinți: Victor MALAC, primarul comunei Dumbrăvița 

                                    Costel MEDELEAN, primarul comunei Tomești 

• Secretar: Ioan SAS, primarul comunei Pișchia 

• Membrii: Virgil BUNESCU, primarul comunei Giarmata 

                         Ovidiu DOȚA, primarul comunei Topolovățu Mare 

                         Ioan FIȘTEA, primarul comunei Moravița 

                         Dumitru PECORA, primarul comunei Bârna 

Din 2016, a fost numit președinte executiv Ioan SORINCĂU, care coordonează 

compartimentele funcționale ale asociației: 

Direcția de Audit public intern, condusă de domnul Lucian-Ioan BRATU, și care are 

în organigramă 32 de posturi, dintre care 24 ocupate. Direcția asigură, prin cooperare, 

activitatea de audit public intern la un număr de 72 de unități administrativ-teritoriale, dintre 

care două orașe, Deta și Făget. 

Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, coordonat de domnul Liviu 

BUZULICĂ, are patru angajați și asigură, prin cooperare această activitate la un număr de 

33 de primării. 

Compartimentul financiar-contabil are un număr de patru angajați. 

Compartimentul de achiziții publice are un angajat. 

Compartimentul de pază comunală are la acest moment un număr de 9 angajați, 

care desfășoară, prin cooperare, activitatea într-o comună. 

Prin cooperare, într-un număr de 30 unități administrative, își desfășoară activitatea 

circa 220 de angajați. 

Prin hotărâre a Adunării generale, s-a decis înființarea compartimentelor de 

Executare silită, Asistență Socială și Contabilitate, care sunt în curs de organizare. 
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ACTIVITATEA ÎN CADRUL FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.CO.R. 

1. Adunări generale 

În mandatul actualului președinte, Adunarea Generală s-a întrunit de cinci ori, de două 

ori în sesiune ordinară și de trei ori în sesiune extraordinară, astfel: 

- 14 septembrie 2016, Timișoara, sesiune extraordinară, fără întrunirea cvorumului; 

reprogramată pentru data de 6 octombrie 2016 

- 28 aprilie 2017, Timișoara, sesiune ordinară 

- 28 septembrie 2017, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

- 30 ianuarie 2018, Timișoara, sesiune extraordinară 

- 26 aprilie 2018, Timișoara, sesiune ordinară 

- 13 septembrie 2018, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

- 27 noiembrie 2018, Timișoara, sesiune extraordinară 

- 6 februarie 2019, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

- 21 martie 2019, Timișoara, sesiune ordinară 

- 20 iunie 2019, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

- 12 noiembrie 2019, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

- 11 februarie 2021, Mănăștiur, sesiune ordinară 

- 24 februarie 2021, Mănăștiur, sesiune extraordinară 

La sesiunea extraordinară a Adunării Generale, desfășurată la Timișoara în data de 6 

octombrie 2016, s-a prezentat raportul de activitate al asociației, a fost ales Consiliul director 

pentru un mandat de patru ani și a fost modificat și completat Statutul Filialei Județene Timiș 

a A.Co.R. A fost prezent domnul Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din 

România. 

În 28 aprilie 2017, la Timișoara, Adunarea generală a aprobat Situațiile financiare pe 

anul 2016, bugetul pentru anul 2017,  stabilirea sediului principal al filialei județene în 
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comuna Mănăștiur și a celui secundar în comuna Moșnița Nouă și majorarea salariilor 

pentru angajații filialei. 

În 28 septembrie 2017, în sesiunea extraordinară a Adunării generale, desfășurate la 

Mănăștiur, consiliul director a invitat pe prefectul județului Timiș, Eva-Georgeta ANDREAȘ, 

pe președintele Consiliului Județean Timiș, Ionel-Călin DOBRA, și un număr important de 

conducători ai unor instituții deconcentrate și parlamentari din județ: 

• inspectorul șef adjunct al inspectoratului teritorial de muncă Timiș, Ileana 

TOMOIAGA  

• inspectorul școlar general, Aura Codruța DANIELESCU   

• șeful Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, cms șef de poliție Alin PETECEL  

• directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Mihai CEPEHA  

• directorul Direcţiei Silvice Timiş, Nicușor ȚÎȚU  

• directorul executiv adjunct al APIA Timiş, Nicolae Dan MICLUŢĂ  

• directorul executiv al D.S.V.S.A.,  Adrian Radu POPA  

• deputații Bianca GAVRILIȚĂ, Adrian PAU, Matei SUCIU, senatorul  Eugen 

DOGARIU  

 

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile statutare referitoare la 

colaborarea cu instituțiile județene și de promovare a propunerilor membrilor filialei către 

entitățile cu atribuții în varii domenii de interes pentru comune. 

Scopul întâlnirii a fost transmiterea directă de către primari înspre invitați a problemelor 

comune sau particulare cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi și solicitarea de soluții 

de rezolvare sau de innițiativă legislativă. A fost un prilej foarte bun de comunicare între 

reprezentanții instituțiilor publice enumerate și primarii din județ, iar schimbul de informații și 

opinii s-a dovedit foarte fructuos.   

În 30 ianuarie 2018, Adunarea generală s-a întrunit la Timișoara, în sesiune 

extraordinară, pentru a identifica și aproba chestiunile care urmau să fie aduse la cunoștința 

Adunării generale a Asociației comunelor din România, programată la finele lunii februarie. 
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Totodată, președintele Ionel Curuți a prezentat un Raport asupra activității Filialei Județene 

Timiș a A.Co.R. în anul 2017, raport aprobat de membrii adunării generale în unanimitate. 

În 26 aprilie 2018, la Mănăștiur, Adunarea generală s-a întrunit în sesiune ordinară, 

pentru a aproba situațiile financiare pe anul 2017, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 

2018, a listei de investiții pentru anul 2018, construirea unui Centru pentru perfecționarea 

aleșilor locali și a personalului din primăriile comunelor membre al Filialei Județene Timiș a 

A.Co.R. și instituirea unei cotizații suplimentare în acest scop. 

Au participat, în calitate de invitați, doamna Eva Georgeta ANDREAȘ, prefectul 

județului Timiș, domnul Călin-Ionel DOBRA, președintele C .J. Timiș, conducători ai 

instituțiilor deconcentrate din județ și parlamentari de Timiș. 

La adunarea generală au fost invitați să participe președinții filialelor județene vecine, 

Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, însoțiți de câte zece primari. Au răspuns invitației 

delegațiile conduse de președinții filialelor din Caraș Severin, Nicolae BEG, și Hunedoara, 

Mircea ROVINAR, care a venit împreună cu alți zece primari. Delegația hunedoreană s-a 

dovedit foarte activă pe tot parcursul adunării generale. Surprinzător, deși au confirmat 

participarea, colegii din județul Arad nu au ajuns. De asemenea a fost prezentă o delegație 

a FaxMedia Consulting, condusă de domnul Mircea MATEI. Toate hotărârile au fost 

adoptate cu unanimitate de voturi de către primarii prezenți la Adunarea generală.      

În 13 septembrie 2018, în ședința de la Mănăștiur, Adunarea generală a aprobat 

construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile 

membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R. în comuna Șag, pe terenul ce va fi pus la 

dispoziție în folosință gratuită, cu drept de superficie, de către Consiliul Local al Comunei 

Șag, comună membră a Filialei Timiș a A.Co.R.. Piatra de temelie a fost pusă în 14 ianuarie 

2020, în prezența omnului Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R., care a și propus să fie 

atribuită titulatura de „CASA COMUNELOR DIN JUDEȚUL TIMIȘ”. În Actul de ctitorire 

(anexa nr. 2 la prezentul raport) sunt menționați toți cei care au contribuit la acest important 

obiectiv de investiții. 
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Până acum, au fost finalizate lucrările de structură până la placa de pe parter, iar acum 

se lucrează la primul etaj. Au fost cheltuite următoarele sume, provenite în principal din 

cotizația suplimentară virată de majoritatea comunelor membre: 

- Proiectare - 86.169,98 lei 

- Avize - 692, 75 lei 

- Studii - 4.380,00 lei 

- Cote ISC - 12.177,37 lei 

- Autorizație de construire -  34.793,00 lei 

- Branșament ENEL - 7.150,66 lei 

- Construcții-montaj - 776,929,15 lei 

- T O T A L - 922.292,91 lei 

 

În 27 noiembrie 2018, la Timișoara, adunarea generală, întrunită pentru a marca 

Centenarul Marii Uniri, a adoptat DECLARAȚIA DE UNIRE cu frații noștri de peste Prut 

(Anexa nr. 1 la prezentul Raport). 

În 6 februarie 2019, la Mănăștiur, pe lângă probarea proiectului tehnic al la Centrului de 

formare și perfecționare a aleșilor locali și a angajaților din primăriile comunelor membre ale 

filialei și stabilire unei cote adiționale de cotizație pentru construcția acestuia, a fost 

prezentat stadiului constituirii ADI Gaz Est, Vest, Nord, Sud și Centru și a oportunității ca 

acestea șă obțină licențe pentru  distribuția gazelor naturale Membrii Filialei Județene Timiș 

a A.Co.R., participanți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România din 17 - 

21 februarie 2019 de la București au fost mandatați să susțină propunerile ce vor fi făcute în 

cadrul lucrărilor de către președintele : 

a. Pe perioada realizării unor investiții, cota din cotizație care revine unei filiale să 
fie de 100%; 

b. Extinderea cooperării și cu filialele învecinate; 
c. Modificarea cotelor din cotizație care revin asociației și filialelor. 

 
În 21 martie 2019, la Timișoara, au fost aprobate situațiile financiare aferente anului 

2018, iar președintele filialei, Ionel CURUȚI, a informat membrii filialei despre lucrările 
Adunării generale a Asociației Comunelor din România, din 17 - 21 februarie 2019. 

În 20 iunie 2019, la Mănăștiur, Adunarea generală a prilejut întâlnirea membrilor cu 

domnul Marius-Constantin BUDĂI, ministru, MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE, 
cu domnul Călin-Ionel DOBRA, președintele CJT, cu  conducerea Camerei de Conturi 
Timiș, reprezentată de domnii Cornel-Florin Popovici, director, și Florin Popovici, director 
adjunct, și au fost ridicate probleme importante pentru primarii comunelor membre. 

În 12 noiembrie 2019, la Mănăștiur, s-au discutat  următoarele chestiuni: 

• Implementarea la nivelul comunelor membre a Monitoriului Oficial Local, obligatoriu 
de la 1 ianuarie 2020, conform Codului administrativ; 

• Analiza plății cotizațiilor și a cotizațiilor suplimentare și stabilirea de responsabilități în 
cadrul Consiliului director; 

• Aprobarea documentelor și a documentației tehnico-financiare publicate în SICAP și 
desfășurarea procedurii de atribuire la obiectivul de investiții „Centru pentru 
perfecționarea aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei 
Județene Timiș a ACoR (Casa Comunelor) din Județul Timiș”; 

• Informare privind constituirea și componența compartimentului Corpul secretarilor 
generali de comună în cadrul filialei ; 

• Aprobarea contribuției comunelor semnatare a acordului de cooperare pentru 
activitatea de audit public intern pentru întreprinderile publice și serviciile publice cu 
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personalitate juridică la care consiliile locale sunt autorități tutelare sau dețin 
controlul. 
În ultima ședință, desfășurată în acest an, în 11 februarie, la Mănăștiur s-a 

aprobat procedura de alegere a Consiliului director și componența acestuia, cât și cota 
adițională de cotizație, necesară la construirea Casei comunelor din Județul Timiș. 

 

2. Ședințe ale Consiliului Director 

Prima ședință a Consiliului director a avut loc în 6 octombrie 2016, după Adunarea 

generală, ocazie cu care membrii săi au ales președintele, prim vice-președintele, doi 

vicepreședinți și un secretar. Totodată, consiliul director a aprobat organigrama și stabilirea 

sediului în comuna Moșnița Nouă.  

O idee foarte bună, îmbrățișată de toți membrii CD, a fost aceea ca ședințele 

următoare să aibă loc din două în două luni și să se desfășoare, pe rând, în comunele 

conduse de membrii consiliului director - Mănăștiur, Dudeștii Noi, Pișchia, Dumbrăvița, 

Tomești, Giarmata, Moravița, Topolovățu Mare, Bârna, cât și la sediul din comuna Moșnița 

Nouă. 

De aceea, următoarea ședință a consiliului director a avut loc în 4 noiembrie 2006, la 

sediul din Moșnița Nouă, unde s-au discutat chestiuni organizatorice, între care 

împuternicirea președintelui/director executiv al Filialei Județene Timiș a Asociației 

Comunelor din România cu exercitarea atribuțiilor prevăzute în Statutul filialei, art. 27, lit. c), 

d), g) și m), angajarea unui jurist și informarea promptă a primăriilor cu orice apariție, 

modificare sau completare a unor reglementări legale care privesc administrația publică 

locală. De asemenea, s-a decis organizarea unui nou concurs pentru angajarea unor 

auditori, deoarece numărul comunelor care decid să organizeze activitatea de audit public 

intern prin cooperare cu Filiala Județeană Timiș a A.Co.R, este în creștere. 
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Într-o atmosferă de influențată de apropiere Crăciunului și a Anului Nou, ședința 

Consiliului director desfășurată în 15 decembrie 2016 la Topolovățu Mare s-a axat pe modul 

în care copiii angajaților vor primi cadouri și angajații vor fi fi premiați  de Sărbători.  

O decizie importantă a fost achiziționarea a două microbuze cu opt locuri pentru 

Direcția de audit public intern, necesare deplasării auditorilor în comunele în care își 

desfășoară misiunile. Prin voința comună, membrii Consiliului director au fost repartizați pe 

comunele județului, chiar dacă nu sunt membre ale A.Co.R., pentru a ține legătura cu 

primarii și a le transmite deciziile adoptate în cazul membrilor, cât și pentru a-i convinge pe 

nemebrii să adere la A.Co.R. 

Consiliul director a mai aprobat tipărirea de agende și calendare pentr toate UATC-

urile din județ 

Nr  

crt 

Membrul C.D. UAT Nr. UATC 

repartizate 

1 Alin NICA Beba  Veche, Becicherecu Mic, Biled, Birda, Bucovăţ, Cenei, 

Dudeştii  Noi, Gottlob, Liebling, Şandra, Teremia  Mare 

11 comune 

2 Costel 

MEDELEAN 

Balinţ, Checea, Curtea, Dumbrava, Firdea, Margina, Nădrag, 

Pietroasa, Tomeşti, Traian  Vuia 

10 comune 

3 Dumitru 

PECORA 

Bârna, Boldur, Coşteiu, Criciova, Darova, Găvojdia, Niţchidorf, 

Sinpetru  Mare, Știuca, Tormac, V. V. Delamarina 

11 comune 

4 Ioan FIȘTEA Comloşu Mare, Denta, Foeni, Giera, Jamu Mare, Jebel, 

Livezile, Moraviţa, Pădureni, Peciu  Nou, Şag,  Voiteg 

12 comune 

5 Ioan SAS Bogda, Fibiş, Lenauheim, Lovrin, Maşloc, Orţlşoara, Pişchia, 

Sînandrei, Uivar, Valcani 

10 comune 

6 Ionel CURUȚI Bara, Belinţ, Bethausen, Cărpiniş, Mănăştiur, Ohaba  Lungă, 

Racoviţa 

7 comune 

7 Ovidiu DOȚA Brestovăţ, Chevereşu Mare,  Ghiroda, Ghizela, Remetea 

Mare,  Sacoşu  Turcesc, Satchinez, Secaş, Topolovăţu Mare 

9 comune 

8 Victor MALAC Banloc, Dumbrăviţa, Giroc, Moşniţa Nouă, Parţa, Săcălaz, 

Saravale, Sînmihaiu Român, Tomnatic, Variaş 

10 comune 

9 Virgil 

BUNESCU 

Cenad, Dudeştii  Vechi, Ghilad, Giulvăz, Glarmata, Iecea 

Mare, Otelec, Periam, Pesac 

9 comune 

  

Ideea a fost foarte bună, prin munca președintelui și a celorlalți membri ai C.D., la ora 

redactării materialului, doar o comună din Timiș nu este membră a A.Co.R. 

FOTO 5: Vestea Nașterii domnului a fost adusă de micii colindători de la Biserica Ortodoxă 

 Prima ședință din anul 2017 s-a desfășurat în 2 februarie, la Tomești, gazdă fiind 

Costel MEDELEAN, primarul comunei.  

O atenție deosebită s-a acordat unei probleme ridicate chiar de gazde întâlnirii, cae a 

aprovizionării cu lemne de foc a populației.  

Cotele alocate de Romsilva și firmele private care exploatează lemnul se dovedesc 

mult mai mici decât necesarul.  

Consiliul director a decis să invite la o următoare ședință pe directorul Direcției Silvice 

județene, Nicușor Țâțu, pentru a găsi variantele cele mai bune pentru populație și instituțiile 

publice.  



RRaappoorrtt  aall  pprreeșșeeddiinntteelluuii    FFiilliiaalleeii  jjuuddeețțeennee  TTiimmiișș..,,  IIoonneell  CCUURRUUȚȚII,,    mmaannddaatt  22001166  --  22002200                                      ppaagg..  99  ddiinn  1188  

Tot cu acest prilej, s-a decis ca la o ședință să fie invitat directorul Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, Arthur URSU, pentru a discuta chestiuni legate de 

cadastrul general, nomenclatura stradală și legile restituirii. 

 
La ședința desfășurată în 21 aprilie 2017 la Moravița și Vârșeț, Consiliul director a 

analizat stadiul pregătirii adunării generale din 28 aprilie și materialele care urmau să fie 

prezentate acolo: situațiile financiare pe anul 2016, bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017, 

lista de investiții și organigrama asociației. 

S-a decis să se supună adunării generale stabilirea sediului principal la Mănăștiur, 

str. Principală nr. 297, și a unuia secundar la Moșnița Nouă, str. Principală nr. 95, aici 

urmând să se desfășoare activitățile asociației. Deplasarea în județ auditorilor publici interni 

și a angajaților de la compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului este mult mai 

facilă de la Moșnița Nouă, care este situată în centrul județului, cu accese facile la 

autostrada A1 și la drumurile naționale și județene. 
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La ședința de la Dumbrăvița, din 7 iulie 2017, a fost invitat domnul Călin-Ionel DOBRA, 

președintele CJ Timiș, pentru a discuta problemele ridicate de primarii comunelor membre 

în legătură cu Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDL-2. S-a ridicat problema 

cererilor de finanțare și a documentațiilor aferente acestora, cea a priorităților la finanțare și 

cea a calendarului de verificare și aprobare a solicitărilor.  

 

La ședința de la Giarmata, din 1 august 2017, au fost prezenți dl prefect Mircea 

BĂCALĂ și șeful serviciului financiar contabil, resurse umane si administrativ din Prefectura 

județului Timiș, Ioan GHIB, pentru discuții privind aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Asta deoarece în rândul 

personalului din primării nu este foarte clar cum se va aplica legea. Prornind de laa discuțiile 

de aici și de la un Chestionar de evaluare elaborat de Alin-Adrian NICA, am redactat un 

Ghid pentru implementarea legii, ghid care a fost distribuit tuturor primăriilor de comună din 

judeș. 

Totodată, au fost prezenți domnii Nicușor ȚÎȚU, directorul Direcţiei Silvice Timiş  și 

Ioan FAUR, inspector șef la Garda Forestieră Timiș, pentru prezentarea situației total 

necorespunzătoare în privința asigurării lemnelor de foc pentru populație. Aceștia au 

informat consiliul director că modificările la Codul Silvic vor fi în măsură să pună la dispoziția 

instituțiilor publice și a populației cantități mărite de lemn de foc. 

La ședința de la Urseni, din data de 2 noiembrie, au fost invitați domnii Arthur-Marius 

URSU, directorul OCPI Timiș, Mihai Dănuț CEPEHA, director executiv al A.P.M. Timișoara, 

și Narcis-Sabin BOBIC, consilier județean. Domnul Arthur-Marius URSU ne-a oferit 

clarificări legate de aplicarea programului pentru cadastru general, cel pentru registrul 

electronic național al nomenclaturii stradale și despre realizarea investițiilor de interes public 

pe pășuni. Domnul Mihai Dănuț CEPEHA a informat consiliul director despre modul în care 

solicitarea de avize pentru proiectele ce urmează să fie depuse în cadrul PNDL-2 trebuie 
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întocmite, inclusiv obligațiile proiectanților. Domnul consilier județean Narcis-Sabin BOBIC a 

făcut o prezentare a proiectului CJ Timiș pentru Centrele de colectare legume și fructe. 

  

La ședința din 11 decembrie, de la Uliuc, comuna Sacoșu Turcesc a fost invitat 

domnul Adrian BALACI, director al Asociației pentru Managementul Energiei Timiș (AMET), 

care ne-a făcut cunoscute oportunitățile de accesare a unor fonduri europene pentru 

reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice și care ne-a solicitat o intervenție a 

A.Co.R. la guvern și parlament pentru includerea și unităților administrativ-te,ritoriale între 

beneficiarii de fonduri europene pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea iluminatului 

public. La ședință a fost prezent și domnul Gabriel KOLLER, primarul comunei Sacoșu 

Turcesc. 

Sacoșu Turcesc va avea loc sedinta Consiliului Director. Pe ordinea de zi s-a  aflat și modul 

de salarizare a personalului  din primăriii și filială de la 1 ianuarie 2018, având în vedere 

trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator. La fel ca în anul precedent, s-a aprobat 

tipărirea de agende și calendare pentru primăriile din comunele membre, ca și acordarea de 

cadouri copiilor angajaților și de prime personalului asociației. 

La Ședința Consiliului director de la Dudeștii Noi, din 25 ianuarie 2018, pe ordinea de 

zi s-au aflat mai multe puncte. S-a început  cu construirea unui centru de pregătire și 

perfecționare pentru aleșii locali și angajații din primăriile comunelor membre ale filialei, 

foarte necesar, întrucât la nivelul județului, la nivelul UATC-urilor sunt peste patru mii de 

aleși locali și angajați în primării. 

Următoarea analiză a fost cea a determinării oportunității înființării unor compartimente 

noi: 

- executare fiscală, modificarea Codului de procedură fiscală permițând 

desfășurerea aceste activități prin cooperare cu structurile asociative ale 

UAT-urilor 

- asistență socială, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 
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serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

cât și a aplicării HG 472/2018 privind aprobarea programului de interes 

național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

dependente" și a programului de interes național "Creșterea capacității 

serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-

teritoriale" 

- contabilitate, datorită deficitului de personal calificat la nivelul comunelor 

Membrii consiliului director au considerat oportună înființarea acestor compartimente. 

S-a analizat situația creată de acumularea unor datorii importante la plata contribuțiilor 

pentru activitățile în cooperare de câteva din comunele semnatare ale acordului de 

cooperare și s-a decis ca acestora să le fie trimise notificări. 

S-a aprobat achiziționarea unor mijloace fixe sau obiecte de inventar de natura 

mijloacelor fixe pentru compartimentul financiar contabil: două laptopuri și un server. 

Pentru discutarea legii bugetului de stat și efectele acestuia asupra bugetelor locale, la 

ședință au fost invitați și au participat domnii Ionel-Călin DOBRA, președintele C.J. Timiș, și 

Ioan DRAGOMIR, directorul Direcției Regionale de Finanțe Timișoara. 

În 22 marte 2018, ședința Consiliului director s-a desfășurat la Pișchia, avându-i ca 

invitați pe doamna Eva-Georgeta ANDREAȘ, prefectul județului Timiș, și domnul Eugen 

DOGARIU, membrul comisiei de administrație publică în Senatul României, cărora li s-au 

prezentat propuneri de amendamente la Codul administrativ, aflat în dezbatere publică  

S-a analizat stadiul pregătirii adunării generale ordinare a Filialei județene Timiș a 

A.Co.R.; 

Consiliul director a fost informat cu privire la faptul că în data de 14 martie a.c., 

Consiliul local al comunei Moșnița Nouă a aprobat atribuirea unui teren în folosința Filialei 

județene Timiș a A.Co.R. pentru construirea Centrului de perfecționare. Prin urmare, trebuie 

stabilită tema de proiectare pentru acesta și eventual modul în care comunele vor contribui 

(cotiza), după aprobarea în A.G., la finanțarea construcției; 
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În 16 aprilie, la sediul secundar din Moșnița Nouă s-a desfășurat  ședința consiliului 

director. Invitați: dl Călin Ionel DOBRA, președinte CJT, și Diana DRĂGAN-COJOLEANCA, 

director la AJPIS Timiș. 

Pe ordinea de zi se află pregătirea Adunării generale , intrarea în vigoare a  Hotărârea 

nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și problemele 

curente ale filialei. Întrucât bugetele unor comune nu permit angajarea minimului de trei 

asistenți sociali, consiliul director a decis să propună comunelor învecinate să realizeze 

respectarea actului normativ prin cooperare cu structura asociativă. A fost trimisă tuturor 

comunelor sugestia aceasta și urmează a se organiza compartimentul de asistență socială. 

 

În 31 mai 2018, ședința Consiliului director s-a desfășurat la Moravița, cu deplasare în 

Serbia, pentru a cunoaște modul de rezolvare ale unor chestiuni legate de administrația 

publică locală și de modul în care aceasta încurajează și sprijină inițiativa micilor producători 

agricoli. Profitând de prezența domnului Călin-Ionel Dobra, președinte CJT, membrii 

consiliului director au solicitat informații legate de rectificarea bugetară de la 1 iulie, de 

posibilitatea de a mai depune solicitări în Programul Național de Dezvoltare Locală și despre 

reabilitarea drumurilor județene. 

 

O importantă ședință a Consiliului director a avut loc la Topolovățu Mare, în data de 2 

iulie 2018. Pe ordinea de zi s-au aflat  chestiuni importante pentru comunele membre sau 

pentru primarii acestora, cum ar fi situația accesării fondurilor europene prin A.F.I.R., 

protecția datelor cu caracter personal, calculul pensiei pentru limită de vârstă la primari. De 

aceea, au fost invitați și au participat la ședință domnii Iulian BUCĂTARU, director general 

adjunct la Centrul regional  pentru finanțarea investițiilor rurale  5 vest Timişoara, Ioan-Petru 
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CĂPRARIU, director executiv la Casa Județeană de Pensii Timiș, și Ionuț MIHOC, director 

la firma MS Net.  

În următoarea ședință, desfășurată la Timișoara, în 6 septembrie 2019, s-au pus 

bazele constituirii a cinci ADI pentru extinderea de rețele de gaz în localitățile unde nu 

există. De asemenea, s-a discutat adoptarea unei poziții comune în privința rețelelor de 

utilități din comune, în spiritul HG 525/1996. 

În  2 noiembrie, la Ghiroda, a avut loc  ședința consiliului director, la care ii au fost 
invitati pe domnii Emil DRĂGHICI , presedinte A.Co.R, Călin DOBRA, presedinte CJT, 
Florin Cornel POPOVICI, director al Camerei de conturi Timiș, Iulian BUCĂTARU, director 
CRFIR, Gabriela LAMBRINO, director APM Timiș, Alex IOVESCU, presedinte GAL Timișul 
de centru, colegi din Arad, Caraș-Severin si Hunedoara. Au fost abordate modificarea 
statutului filialei, stadiul solicitării sumelor reprezentând 1/2 din excedentul anului 2016, 

adoptarea la o adunare generala festiva dedicată zileide 1 , a unei Declarații de unire cu 
frații din Basarabia. 

Ultima ședință din 2018 a avut loc marți, 11 decembrie 2018, la Dumbrăvița și a avut 
ca invitați pe doamna Eva-Georgeta Andreaș, prefectul județului Timiș, domnul Ioan 
Dragomir, directorul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, domnul Marian 
Mocan, decanul Facultății de management în producție și transporturi din cadrul Universității 
Politehnica din Timișoara și președinți ai GAL-urilor din Timiș. Au fost discutate: 

- Situația create prin blocarea activității Comisiei județene de fond funciar 
- Posibile colaborări cu Grupurile de Acțiune Locală din județ 
- Oportunitatea înființării în cadrul decanul Facultății de management în producție și 

transporturi din cadrul Universității Politehnica din Timișoara a unui Master pentru 
organizațiile publice 

- Probleme legate de bugetele comunelor – rectificări, alocări etc  
Prima ședință din anul 2019 a Consiliului director a avut loc în 1 februarie, în comuna 

Dudeștii Noi, având ca invitați pe domnul Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R. și 
conducerea Instituției prefectului din județul Timiș. 

 Întâlnirea a vizat, cu precădere: 
- Stadiul proiectului pentru construirea centrului de perfecționare de la Șag; 
- Situația legată de funcționarea comisiei județene de fond funciar; 
- Bugetul anului 2019; 
- Pregătirea adunării generale extraordinare din 6 februarie a.c.; 
- Identificarea problemelor cu care președintele filialei va fi mandatat pentru adunarea 

generală ordinară a ACoR din 17-23  februarie a.c.; 
- Discutarea situației create prin acumularea unor datorii consistente la plata 

contribuțiilor pentru activitățile în cooperare de către câteva comune membre ale 
filialei . 

În ședința din 1 iulie 2029, de la Moșnița Nouă, s-a discutat despre situația creată se 
termenul de doar 10 zile impus de art. 14, alin. (4) din Normele metodologice pentru 
punerea in aplicare a OUG 28/2013 și s-a aprobat Constituirea Corpului Secretarilor din 
comunele membre, în structura Filialei Județene Timiș a A.Co.R. 
În 14 ianuarie 2020, ședința consiliului director a fost  prilejuită de punerea pietrei de temelie 
la CASA COMUNELOR DIN JUDEȚUL TIMIȘ, în prezența conducerii Asociației Comunelor 
din România, reprezentată de Emil DRĂGHICI, președinte, și Valeria DASCĂLU, 
vicepreședinte.  
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În următoarele ședințe ale Consiliului director, membrii acestuia au avut întâlniri cu 

conducerile Instituției Prefectului, Camerei de conturi, O.C.P.I., Direcției Silvice, Gărzii 

forestiere și au ridicat problemele semnalate de primarii din comunele județului. 

Pandemia a împiedicat o activitate normală a Consiliului director, unele ședințe 

desfășurându-se on line. 

Toate problemele acestea au fost reluate la ședința lărgită din 14 ianuarie 2021 de la 
Tomești, la care au participat următorii invitați: 

- Mircea BĂCALĂ, subprefect al județului Timiș 
- Alin-Adrian NICA, președintele Consiliului Județean Timiș 
- Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România 
- Dorinel Soare, primarul comunei Niculești, DB, președintele Filialei Județene 

Dâmbovița a A.Co.R., vicepreședinte al A.Co.R. 
- Cornel-Florin POPOVICI, director al Camerei de Conturi a județului Timiș 
- Florin POPOVICI, director adjunct al Camerei de Conturi a județului Timiș 
- Alina GORGHIU, vicepreședintele Senatului României 
- Artur-Marius URSU, directorul OCPI Timiș 
- Ioan OPREA, directorul Direcției Silvice a Județului Timiș 
- Cristian MOCAN, director general al Direcției Regionale a Finanțelor publice Timiș 
- Petru ROMAN, primarul orașului Deta 
- Claudiu Ionel AVRAMESCU, viceprimarul orașului Făget 
- Ionel LUPU, primarul comunei Mașloc 
- Gheorghe-Dorel CARCEA, primarul comunei Fibiș 
- Gigi MURĂRESCU, primarul comunei Ohaba Lungă 

Într-o continuă dezbare animată, au fost discutate : 

• Stadiul proiectului pentru construirea centrului de perfecționare de la Șag; 
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• Situația legată de funcționarea comisiei județene de fond funciar și de aplicarea 
prevederilor legii 87/2020; 

• Bugetul anului 2021; 

• Pregătirea adunării generale ordinare din anul 2021; 

• Problemele generate de suprapunerea amenajamentelor silvice ale Romsilva peste 
terenurile aparținând unităților administrativ-teritoriale și ale unor persoane fizice sau 
juridice; 

• Situația legată de lucrările de construire pe terenuri forestiere fără autorizații de 
construire; 

• Propuneri pentru modificarea Codului administrativ; 

• Situația legată de sarcinile administrației publice locale în derularea Programului 
național de vaccinare anti-Covid 19; 

• Aprobarea Planului de activitate al Direcției de audit public intern pe 2018; 

• Reînnoirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de 
audit public intern, precum și pentru organizarea şi exercitarea unor activități în 
scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice 
locale; 

 

3. Alte activități 

 

Activitatea Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor din România s-a desfășurat 

în baza prevederilor Statutului și au avut drept scop cooperarea și întrajutorarea între 

comunele membre, cât și promovarea și apărarea intereselor acestora în relațiile cu 

celelalte instituții și organisme din județ și din țară. 

La inițiativa președintelui Ionel CURUȚI, în  13 martie 2017, în sala multifuncțională a 

Consiliului județean Timiș, a avut loc o întâlnire a membrilor filialei județene Timiș a 

Asociației comunelor din România cu reprezentanții Centrului Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 5 Vest TIMIŞOARA și ai Ministerului de finanțe. 

Cuvântul de bun venit a fost rostit de gazda manifestării, domnul  Călin Ionel DOBRA, 

care a îndemnat participanții să pregătească și să depună cât mai multe proiecte pe axele  

Delegația CRFIR 5 Vest Timișoara, condusă de domnul director general adjunct Iulian 

BUCĂTARU, a prezentat ultimele noutăți apărute în programele de finanțare europeană 

gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și a răspuns cu foarte 

mare promptitudine îndrebărilor puse de primarii prezenți la întâlnire. 

Domnul Constantin COJOCARU, consultant de risc și analiză a UAT a prezentat 

oportunitățile de a obține credite la costuri minimale de către comune și a răspuns 

întrebărilor legate de acest domeniu. 

La final, domnul Ionel CURUȚI a prezentat minuta întâlnirii pe care președintele 

A.Co.R. și președinții filialelor județene au avut-o la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în 7 martie ac. Din partea 

MDRAPFE a fost prezentă doamna Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,  din parte MADR 

domnul Petre DAEA, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Florentina TUDOR, 

director general AM PNDR și  domnul Adrian - Ionuț CHESNOIU, director general AFIR. 
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În data de 12 iunie a.c., la sediul Camerei de Conturi Timiș a avut loc o importantă întrunire 

a auditorilor publici interni,  legată de analiza constatărilor relevante desprinse din rapoartele 

privind desfășurarea și realizarea programului de audit public intern în 2017.Din partea 

Filialei Județene Timiș, la întrunire au participat doamna Petriea SADOVAN, director al 

Direcției de audit public intern a filialei, și Ioan SORINCĂU, președinte executiv. De la 

prezidiu, acesta a făcut cunoscute direțiile în care se canalizează activitatea structurii de 

audit pubic intern a filialei, dificultățile în recrutarea personalului și dorința de colaborare cu 

structurile de audit sau cu unitățile administrati-teritoriale, inclusiv orașe, care nu au 

organizată activitatea de audit public intern. 

Sistematic, conducerea executivă a filialei informează pe toți membrii săi despre toate 

modificările  legislative care privesc administrația publică locală, punându-le la dispoziție 

textele legislative respective.  
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În mod special, în cazul legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, a fost elaborat un Ghid pentru primării și au fost solicitate și obținute 

clarificări de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, clarificări transmise tuturor primăriilor din 

județ. 

În 2016, 2017 și 2018, la propunerea președintelui și cu aprobarea consiliului director, 

au fost realizate agende și calendare de perete pentru comunele membre ale filialei. 

Construirea unui Centru de formare şi perfecţionare pentru aleşilor locali şi angajaţii din 

primăriile comunelor membre ale filialei, care va adăposti şi sediul filialei, va contribui la 

profesionalizarea administraţiilor publice locale din judeţ şi, în final, la servicii de calitate 

oferite locuitorilor din comune. Or acest lucru l-am asumat cu toţii la depunerea jurământului 

şi ţinem foarte mult să îl respectăm şi să îl îndeplinim. 

 

 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.CO.R., 

IONEL CURUȚI, 

PRIMARUL COMUNEI MĂNĂȘTIUR 


