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Către 

Comunele semnatare ale Acordurilor de cooperare încheiate în baza 
Ordinului 232/2010 

 
În atenția compartimentului Financiar -Contabil 
 
Stimați colegi,  
Intrarea în vigoare a prevederilor legale de RO e-factura ne-au obligat să coroborăm 
mai multe acte normative, așa cum vedeți mai jos, și să emitem, începând cu luna iulie 
2022, NOTIFICĂRI pentru plata contribuțiilor legate de cooperarea prin acorduri 
semnate între UAT și structura asociativă județeană. 
Acordurile de cooperare dintre Filiala Județeană și o comună membră este 
reglementată de următoarele acte normative: 

• Ordinul nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii 
stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale. În vigoare de la 02 
noiembrie 2010, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 02 noiembrie 2010. 
Ordin comun Nr. 232/2.477 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor și 
Ministerul Finanţelor Publice 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,În vigoare de la 01 ianuarie 2007, 
aprobată de Parlamentul României 

• Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din 
05.11.2015, Parte integrantă din Ordin 2634/2015, În vigoare de la 01 ianuarie 2016, 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 09 decembrie 2015.  

• Codul fiscal din 2015, Parte integrantă din Lege 227/2015, În vigoare de la 01 
ianuarie 2016 

• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 
06.01.2016, Parte integrantă din Hotărâre 1/2016, În vigoare de la 13 ianuarie 2016,  

În Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 
06.01.2016, la CAPITOLUL VI, Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, 
SECŢIUNEA 1Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii, la punctul 23, se menționează la 
alin. (1) Pentru a determina regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile, 
conform prevederilor art. 280 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie determinate:  

a) natura operaţiunii, respectiv dacă este o livrare de bunuri sau o prestare de servicii; 
În acest caz, ar fi necesară emiterea unei facturi, livrările de bunuri sau prestările de servicii 
sunt operațiuni impozabile. 

https://lege5.ro/App/Document/ha3dqmrrga/ordinul-nr-2634-2015-privind-documentele-financiar-contabile
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal
https://lege5.ro/App/Document/ha4tomrvga/hotararea-nr-1-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437322&d=2022-07-27#p-82437322


Faptul că la cooperarea dintre structura asociativă și UAT nu este vorba de o livrare de bunuri 
sau o prestare de servicii, este lămurit  foarte clar de în Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,  Art. 35. – alin 1 

(1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor 
lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de 
contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând 
contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de 
asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor 
aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere., iar la alin. 
(6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de 
aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel 
naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de 
autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. 

Prin urmare, cooperarea prin acorduri între comune și Filiala Județeană nu este o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii.  
Mai mult, Codul fiscal din 2015 stipulează la Art. 15. - Reguli speciale de impozitare, alin. 
(2) În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, la 
calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: 
a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor; 
b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; 
Filiala Județeană a A.Co.R. este o  organizație non-profit, care a fost înființată și funcționează 
în baza Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţi 
Tot în Codul fiscal, dar la Art. 319. - Facturarea  alin.    (5) Fără să contravină 
prevederilor alin. (31) - (35) se aplică următoarele reguli de facturare:  

1) pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv 
prestării se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 şi 278, facturarea 
face obiectul prevederilor prezentului articol. Pentru livrările de bunuri şi prestările de 
servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării nu se consideră a fi în România, 
conform prevederilor art. 275 şi 278, facturarea face obiectul normelor aplicabile în 
statele membre în care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii;  

ceea ce, în cazul cooperării, care nu înseamnă livrare de bunuri ori prestare de servicii,  face 
ca pentru cotizațiile și contribuțiile bănești să nu se emită facturi, ci documente, care la 
Asociația Comunelor din România, se numesc NOTIFICĂRI, și care trebuie să respecte 
Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din 
05.11.2015, care prevăd la litera A. Aspecte generale, la alin. 2) – 5) și 25): 
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 

- denumirea documentului; 
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa 
persoanei fizice care întocmeşte documentul; 
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare 
(când este cazul)1; 

 
1 În cazul nostru doar financiare 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=27.07.2022&pId=82437986#p-82437986
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82438060&d=2022-07-27#p-82438060
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82438064&d=2022-07-27#p-82438064
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437229&d=2022-07-27#p-82437229
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437271&d=2022-07-27#p-82437271
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437229&d=2022-07-27#p-82437229
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437271&d=2022-07-27#p-82437271


- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul 
legal al efectuării acesteia2; 
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, 
după caz3; 
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de 
efectuarea operaţiunii economico-financiare4. 

3. În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi 
elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare 
fiscală şi capitalul social, după caz. 
4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de 
document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de 
normele legale în vigoare. 
5. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează 
răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate. 
............................................................. 
25. Factura este document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a 
operaţiunilor economice. 
Pentru operaţiunile economice pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, nu există 
obligaţia întocmirii facturii, înregistrarea în contabilitate a acestora se efectuează pe baza 
contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar- contabile sau bancare care să 
ateste acele operaţiuni, cum sunt: aviz de însoţire a mărfii, chitanţă, dispoziţie de 
plată/încasare, extras de cont bancar, notă de contabilitate etc5, după caz. 
În concluzie, așa cum pentru impozitele și taxele plătite către bugetul local nu se emit facturi, 
ci se eliberează doar chitanțe, temeiul legal pentru plată fiind Declarația de impunere pentru 
stabilirea impozitului, tot așa în cazul funcționării asociației, în urma notificării, 

1) cotizațiile se plătesc deoarece prin HCL de aderare la A.Co.R. comuna membră a 
acceptat Statutul asociației; 

2) cotele adiționale se plătesc din motivul de la alin 1) și ca urmare a Hotărârii Adunării 
generale al Filialei Județene a A.Co.R.; 

3) Contribuțiile bănești, conform Acordurilor de cooperare și a documentelor 
justificative emise de Filială, în baza documentelor furnizate de comuna semnatară a 
Acordului. 

IMPORTANT –  Conform Anexei la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1917/2005, din 17.12.2013, Parte integrantă din Ordin 2021/2013, înregistrarea cheltuililor 
legate de plata contribuțiilor rezultate din derularea Acordului de cooperare, respectiv a 
cheltuielilor cu cotizația și cota adițională la cotizație, trebuie să fie ca în tabelul de mai jos. 

 
2 În cazul nostru doar financiare, temeiul legal fiind  Statutul A.Co.R. pentru cotizație, Hotărârea Adunării 
generale a Filialei Județene pentru cota adițională de cotizație și Acordul de cooperare pentru contribuții. 
3 În cazul nostru doar financiare. 
4 În cazul nostru doar financiare 
5 În cazul nostru, NOTIFICARE 

https://lege5.ro/App/Document/gm4donjqgy/ordinul-nr-2021-2013-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutiile-publice-si-ins


Menționăm că în Statutul Filialei Județene Timiș a A.Co.R., articolul 1, alin. 3) se 
specifică:„Filiala desfășoară activitate de utilitate publică în interesul general al 
colectivităților locale din județ, având, de drept și de fapt, elementele constitutive ale 
asociației de dezvoltare intercomunitară, fiind, prin efectul legii, de utilitate publică.” 

 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI CODURILE 
BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - CHELTUIELI, 

CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ (extras) 

Simbol 
cont 

DENUMIRE CONT Capitol 
Subcapitol 
Paragraf 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 

6730000 Transferuri interne 55.01.42 Transferuri din bugetul local către 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

6790000 Alte cheltuieli 59.11 Asociații și fundații 

 
Referitor la Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi 
implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura 
electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, 
la CAPITOLUL I - Administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind 
factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, SECŢIUNEA 1 - Dispoziţii 
generale, se definesc semnificațiile unor termeni la Art. 2. - 
(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) factură electronică - factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic 
structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată; 
b) operator economic - orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în 
executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii;6 
c) emitent al facturii electronice - operatorul economic care emite factura electronică către 
destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura; 
d) destinatar al facturii electronice - operatorul economic, autoritatea contractantă7, 
entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de 
sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică 
RO e-Factura;20/05/2022 - litera a fost modificată prin Lege 139/2022. 
Fiind un act emis pentru relațiile dintre membrii mediul de afaceri și dintre aceștiaa și 
administrația publică, Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2021 privind administrarea, 
funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura 
şi factura electronică în România nu are aplicabilitate în cooperarea dintre UAT și structura 
asociativă. 

 
6 Am lămurit mai sus că nu efectuăm livrări de bunuri sau prestări de servicii. 
7 Nu este cazul să vorbim de autoritate contractantă, relațiile dintre filială și UAT  nu sunt contractuale, ci de 
cooperare. Atâta vreme cât nu emitem facturi, nu avem nicio legătură și nicio o obligație legată de Ro e-factura 

https://lege5.ro/App/Document/he2donbrgmyq/geytemrthe2tk/act?pid=466488853&d=20-05-2022#p-466488853&opt=M&idRel=33537267
https://lege5.ro/App/Document/he2donbrgmyq/geytemrthe2tk/act?pid=466488853&d=20-05-2022#p-466488853

