RAPORT DE ACTIVITATE
al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
în anul 2017
În anul 2017, 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.
În anul care a trecut, numărul membrilor Filialei județene Timiș a A.Co.R. a ajuns
la 85, doar patru comune din județ – Dudeștii Vechi, Jebel, Sânpetru Mare și Variaș
neaderând la Asociația Comunelor din România.

Din păcate, în anul care a trecut au încetat din viață primarii comunelor Denta,
IACOB Slavoliub, și Checea, Dorin BIRDEAN. Alegerile anticipate în aceste comune
au fost câștigate de Petru TAPANOV, la Denta, și Florin Daniel FLOREA, la Checea.
Deocamdată, doar domnul TAPANOV a fost validat.
Pentru promovarea și apărarea intereselor legitime ale membrilor, Consiliul
director a invitat la ședințele sale conducători ai unor instituții publice deconcentrate,
prilej cu care au fost transmise solicitările comunelor în diverse domenii.
Astfel, la ședința de la Giarmata, din mai, 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.
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.
La ședința de la Dumbrăvița, din 7 iulie, 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.

La ședința de la Urseni, din data de 2 noiembrie, au fost invitați domnii ArthurMarius 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 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.
In fine, la ședința din decembrie., de la Uliuc, 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-teritoriale între
beneficiarii de fonduri europene pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea
iluminatului public. La ședință a fost prezent și domnul Gabriel KOLLER, primarul
comunei Sacoșu Turcesc.
În anul care a trecut, Filiala a avut două adunări generale, una ordinară, în 4
aprilie, când au fost prezentate și aprobate situațiile financiare ale anului precedent,
și una extraordinară, la care au fost joi, 28 septembrie a.c., la Mănăștiur a avut loc
adunarea generală extraordinară a Filialei județene Timiș a A.Co.R. Au participat, în

calitate de invitați, prefectul județului, doamna Eva-Georgeta ANDREAȘ,
președintele Consiliului județean Timiș, domnul Călin-Ionel DOBRA, inspectorul șef
adjunct al inspectoratului teritorial de muncă Timiș, doamna Ileana TOMOIAGA,
inspectorul școlar general, dna Aura Codruța DANIELESCU, șeful Inspectoratului
de Poliție Județean Timiș, dl cms șef de poliție Alin PETECEL, directorul executiv al
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, dl Mihai CEPEHA, directorul Direcţiei
Silvice Timiş, dl Nicușor ȚÎȚU, directorul executiv adjunct al APIA Timiş , dl Nicolae
Dan MICLUŢĂ, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinar și pentru Siguranță
Alimentară, dl Adrian Radu POPA, deputații Bianca GAVRILIȚĂ, Adrian PAU, Matei
SUCIU, senatorul Eugen DOGARIU și mulți alții.
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.
La Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată la
București în luna februarie 2017, județul Timiș a avut cea mai mare delegație, cu 34
de participanți.
La ședința aniversară de la Palatul Parlamentului, ei s-au întâlnit cu Sorin Mihai
GRINDEANU, premierul României, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților,
și Călin POPESCU-TĂRICEANU, președintele Senatului României.
Cu acest prilej, au fost recompensaţi Ioan LĂZĂRESCU, primarul comunei Bara,
cu Trofeul „Primar de şapte stele”, Ioan SIMOC, primarul comunei Pietroasa, cu
Trofeul Ioan SIMOC, primarul comunei Pietroasa, cu Trofeul „Primar de șase stele”
ambii pentru numărul de mandate în fruntea comunei, și Ioan SORINCĂU,
președintele/director executiv al filialei a fost distins cu ORDINUL DE MERIT
„CORNELIU LEU” pentru activitatea la nivel local și național în cadrul A.Co.R..

De asemenea, la inițiativa președintelui Ionel CURUȚI, în 13 martie, 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 deschise și pe cele care se vor deschide în următoarea lună.
Tot dânsul a propus participanților un moment de reculegere în memoria lui Iacob
Slavoliub, decedat în această lună, în timp ce îndeplinea funcția de primar al
comunei Denta.
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.

Principalele activități desfășurate de Filiala Județeană Timiș a A.Co.R. au fost cele
de cooperare dintre comunele membre au avut în vedere domeniile de audit public
intern, urbanism și amenajarea teritoriului și altele.
Direcția de audit public intern a executat un număr de 186 misiuni la cele 65
comune cuprinse în acordul de cooperare, iar raportul privind aceste misiuni este
supus astăzi aprobării Adunării Generale. Urmare a controlului efectuat la direcție de
U.C.A.A.P.I. , va trebui să încheiem un nou acord de cooperare, care să includă atât
comunele semnatare al acordului de cooperare inițial, cât și pe cele semnatare ale
unor acorduri ulterioare.
În anul care a trecut, am organizat cursuri de pregătire a auditorilor, în
conformitate cu legea, care impune un număr de 15 zile de pregătire profesională
pentru aceștia.
Compartimentul de Urbanism și amenajarea teritoriului asigură cu succes această
activitate la un număr de 25 comune.
În sfârșit, pentru alte activități, alte 18 comune sunt cuprinse în acord de cooperare.
O structură nouă în cadrul A.Co.R. este Corpul secretarilor de comună, constituit
în vară la București, într-o şedinţă la care au participat domnii Ioan SAS, secretarul
filialeiTimiş, şi Costel MEDELEAN, vicepreşedinte. În Timiș, secretarii au înființat o
filială, în fruntea căreia l-au ales pe domnul Alin-Marian HÎLDAN, secretarul comunei
Becicherecul Mic.
Toate autoturismele filialei au fost prevăzute cu dispozitive GPS și de evidență a
alimentărilor cu combustibil și a consumurilor.
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.
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.
Și în 2017, la propunerea președintelui și cu aprobarea consiliului director, au fost
realizate agende și calendare de perete pentru comunele membre ale filialei.
Ca preşedinte al filialei, împreună cu colegii din Consiliul director, cu toți primarii
comunelor membre și cu aparatul executiv al filialei, vă asigur că și în anul care
urmează voi căuta și vom căuta să desfășurăm o activitate și mai bună ca în acul
despre care vorbim. Proiectele de hotărâre care vă propun să le adoptăm astăzi
vizează tocmai acest deziderat. Înfiinţarea a două noi compartimente, cel de
executare fiscală şi cel de asistenţă socială prin cooperare vor veni în sprijinul
primăriilor care nu au resursa umană şi nici cea materială pentru organizarea de sine
stătătoare, la nivel comunal a acestor compartimente importante.
La fel, 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.
La sfârşit, eu şi colegii din Consiliul director vă mulţumim pentru implicare şi
dăruire în slujba cetăţenilor şi în sprijinirea acţiunilor noastre.
Ionel CURUŢI,
Preşedintele Filialei Judeţene Timiş a A.Co.R

