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RAPORT DE  ACTIVITATE AL  FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ACoR ÎN ANUL 2021 

 

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, acum toate cele  89 comune din județ fiind 

membre ale filialei. 

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

· Președinte – 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 

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 al Asociațiilor 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 – 2021, Ionel CURUȚI, primarul comunei Mănăștiur 

· 24 aprilie – 3 septembrie 2021, Ioan SORINCĂU, președinte executiv al Filialei 

· 3 septembrie 2021- prezent – Gheorghe-Marius STOIAN, primarul comunei Birda 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

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

număr de 87 de comune, reprezentate de primarii lor. 

În anul 2021, viața filialei a fost destul de agitată. 

La adunarea generală din 11 februarie, a fost pregătită adunarea generală de alegeri care s-a 

desfășurat ulterior, în 24 februarie. Totodată, au fost aprobate situațiile financiare pe anul fiscal 2020. 

Adunarea generală de alegeri, desfășurată sub conducerea președintelui ACoR, dl Emil 

DRĂGHICI, au fost adoptate hotărâri privitoare la componența, funcțiile și structura Consiliului 

director. Astfel, a fost mărit numărul de membri ai CD  de la nouă la treisprezece, cu structura politică 

câte patru membrii de la PNL și PSD și câte un membru de la USR, UDMR, PMP, Pro România și 

Partidul Republican. 

În urma scrutinului, au fost aleși următorii: 
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1. Costel MEDELEAN, primarul comunei Tomeşti – PNL 

2. Ioan SAS, primarul comunei Pişchia – PNL 

3. Ionuţ STĂNUŞOIU, primarul comunei Ghiroda – PNL 

4. Ştefan VARGA, primarul comunei Livezile – PNL 

5. Ionel CURUȚI, primarul comunei Mănăștiur – PSD 

6. Maria-Rovena-Violeta MURARI, primarul comunei Fârdea – PSD 

7. Flavius-Alin ROŞU, primarul comunei Şag – PSD 

8. Gheorghe-Marius STOIAN, primarul comunei Birda – PSD 

9. Claudiu MIHĂLCEANU, primarul comunei Giarmata – PMP 

10. Sîrgean TANASIN, primarul comunei Cenei – Partidul Republican 

11. Simona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec – Pro România 

12. Ioan IHASZ, primarul comunei Dumbrava – UDMR 

13. Horia-Grigore BUGARIN, primarul comunei Dumbrăviţa – USR 

Din păcate, candidatul la funcția de președinte nu a obținut numărul de voturi necesare, iar 

Consiliul director nu a continuat alegerile pe funcții. Din dispoziția președintelui ACoR, domnul Ionel 

CURUȚI a fost numit președinte interimar al Filialei Județene Timiș până la următoarea adunare 

generală. 

În data de 26.04.2021, prefectul județului Timiș, Zoltan NEMETH, a emis ordinul nr. 129, prin 

care constata încetarea de drept a mandatului domnului Ionel CURUȚI de primar al comunei 

Mănăștiur. Ca o consecință, acesta nu mai era reprezentantul legal al comunei în cadrul ACoR și astfel, 

președintele ACoR, dl Emil DRĂGHICI, a numit ca președinte interimar l filialei pe directorul 

executiv Ioan SORINCĂU. 

Acesta a organizat lucrările Adunării generale de alegeri din 3 septembrie, la care a fost 

completat locul în Consiliul director devenit vacant prin încetarea mandatului domnului Ionel 

CURUȚI cu domnul Dănuţ DRĂGHICI, primarul comunei Niţchidorf. 

Consiliul director, astfel completat, a ales președintele filialei și restul de funcții, astfel: 

1. Gheorghe-Marius STOIAN, primarul comunei Birda – președinte 

2. Flavius-Alin ROŞU, primarul comunei Şag – prim-vicepreședinte 

3. Ioan SAS, primarul comunei Pişchia – secretar general 

4. Simona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec – vicepreședinte 

5. Costel MEDELEAN, primarul comunei Tomeşti – vicepreședinte 

6. Horia-Grigore BUGARIN, primarul comunei Dumbrăviţa – membru 

7. Dănuţ DRĂGHICI, primarul comunei Niţchidorf – membru 

8. Ioan IHASZ, primarul comunei Dumbrava – membru 

9. Claudiu MIHĂLCEANU, primarul comunei Giarmata – membru 

10. Maria-Rovena-Violeta MURARI, primarul comunei Fârdea – membru 

11. Ionuţ STĂNUŞOIU, primarul comunei Ghiroda – membru 

12. Sîrgean TANASIN, primarul comunei Cenei – membru 

13. Ştefan VARGA, primarul comunei Livezile – membru 

 

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

funcționale ale asociației: 

- Direcția de Audit public intern, condusă de doamna 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 70 de unități administrativ-teritoriale. 

- Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, coordonat de domnul Liviu-Cristian 

BUZULICĂ, are șase angajați și asigură, prin cooperare această activitate la un număr de 33 

de primării. 

- Compartimentul financiar-contabil are un număr de cinci angajați. 



 

Filiala Judeţeană Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, sediu principal : 307187 Birda, nr. 110B,  

sediu secundar şi adresă de corespondenţă: 307285 Moşniţa Nouă, Str. Principală nr.  95, jud. Timiş; 

Tel. 0371367125; E-mail: office@acortimis.ro; CIF 26001557; IBAN RO47 INGB 0000 9999 0697 1552 ING BANK  

 

Prin cooperare, într-un număr de 42 unități administrativ-teritoriale, își desfășoară activitatea 358 

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. 

 

 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.CO.R. 

1. Adunări generale 

- 11 februarie 2021, sesiune extraordinară 

- 24 februarie 2021, sesiune ordinară 

- 3 septembrie 2021, sesiune extraordinară 

2. Ședințe ale Consiliului Director 

- 14.01.2021 – Tomești 

- 12.04.2021 – Moșnița Nouă 

- 17.07.2021 – Moșnița Nouă 

- 24.08.2021 – Timișoara, Muzeul Satului 

- 28.09.2021 – ZOOM 

- 17.11.2021 – Moșnița Nouă 

- 15.12.2021 - Pădureni 

3. Cooperarea cu comunele din județul Timiș, membre ale Filialei județene Timiș a ACoR 

Anul 2021 a marcat semnarea Acordului de cooperare pentru activitatea de audit public intern de 

către un număr de 69 de comune și două orașe,  

Prin cooperare, se asigură activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului în 33 de comune,  
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4. Alte activități 

Compartimentul administrativ informează comunele membre despre toate actele juridice nou 

apărute ori modificate/completate, cu implicații în activitate primăriilor. 

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 instituii și organisme din județ și 

din țară. 

Construirea Casei comunelor din Județul Timiș, sediul filialei, va contribui la profesionalizarea 

administrațiilor publice locale din județ și, în final, la servicii de calitate oferite locuitorilor din 

comune. Construcția avansează, structura de rezistență, marea parte a instalațiilor find realizate și se 

lucrează acum la montarea tâmplăriei din PVC. 

 
 

Pentru dotarea Direcției de audit public intern, a fost depus un proiect pe fonduri europene, în 

valoare de circa 35.000 euro, pentru echipamente IT, și a fost acceptat la finanțare. 

 

    Gheorghe-Marius STOIAN, Ioan SORINCĂU 

Președintele Filialei județene Timiș a ACoR  președinte executiv 


