HOTĂRÂREA NR. 11
din 17 februarie 2014
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 3/2008 privind stabilirea cotizaţiei anuale
datorate de membrii Asociației Comunelor din România, precum și pentru stabilirea
unor măsuri organizatorice referitoare la încheierea acordurilor de cooperare

având în vedere prevederile art. 12 lit. h), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și
alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. b) din Statut,
luând în calcul oportunitatea de a accesa fondurile structurale și de a desfășura o serie de
proiecte în beneficiul zonelor rurale, dar care necesită și o serie de resurse financiare proprii,
luând în considerare prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „(6) Obligaţiile financiare rezultate din
acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne
organizate la nivel naţional ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de
autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”,
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în
sesiune ordinară, în municipiul București, adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea nr. 3/2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației
Comunelor din România se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Art. 1. - (1) Cotizația anuală reprezintă obligația financiară rezultată din aderarea unei comune la
Asociația Comunelor din România și se stabilește în funcție de numărul locuitorilor unității
administrativ-teritoriale respective, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie
a fiecărui an, după cum urmează:

0
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Numărul locuitorilor comunei
1
până la 1.500, inclusiv
între 1.501 şi 3.000, inclusiv
între 3.001 şi 5.000, inclusiv
între 5.001 şi 10.000, inclusiv
între 10.001 și 20.000, inclusiv
între 20.001 și 50.000, inclusiv

Cotizaţia anuală, în lei
2
600
750
900
1.100
1.300
1.500

(2) Nivelurile cotizaţiilor anuale prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2015.”
2. La articolul 1, după alineatul (2), se introduc opt noi alineate, alin. (3)-(10), cu următorul
cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cotizațiile prevăzute la alin. (1) se indexează anual cu
rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul ante-precedent celui pentru care
se calculează, prin rotunjire la 10 lei în favoarea Asociației Comunelor din România. Nivelurile cotizației
anuale se stabilesc prin decizie a Consiliului director până cel mai târziu la data de 30 septembrie a
anului precedent celui pentru care se calculează.
(4) Cotizația anuală prevăzută la alin. (1), inclusiv cea majorată prin hotărâre a filialei județene,
precum și orice alte obligații financiare rezultate din acordul de aderare, potrivit legii, se suportă integral
din bugetul local, pe baza hotărârii consiliului local privind aderarea comunei respective la Asociația
Comunelor din România. Asociația Comunelor din România transmite facturile în vederea efectuării
plății, până la data de 31 decembrie a anului precedent, tuturor comunelor care figurează ca membre
ale Asociației, de regulă, în format electronic.
(5) Constituie obligații financiare și se suportă integral din bugetul local și sumele rezultate din
acordurile de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții
stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, la nivelul filialelor județene ale Asociației
Comunelor din România, care se virează direct către aceste structuri județene.
(6) Nu poate fi semnatară a acordului de cooperare, potrivit prevederilor alin. (5), comuna care
nu este membră a Asociației Comunelor din România și care nu are achitate, la termen, obligațiile
financiare către aceasta. Sumele plătite fără respectarea acestor condiții nu intră sub incidența
obligațiilor financiare care se suportă din bugetul local, potrivit legii.
(7) Președinții filialelor județene au obligația comunicării către Asociația Comunelor din
România a comunelor semnatare ale acordurilor de cooperare, pe domenii de activitate, în termen de
cel mult 30 de zile de la semnarea acordurilor respective. Secretarul general al Asociației Comunelor
din România conduce, prin aparatul executiv, evidența acordurilor de cooperare, pe domenii de
activitate, și pe județe.
(8) În cazul în care la nivelul unui județ nu este înființată filială județeană a Asociației Comunelor
din România cu personalitate juridică sau chiar dacă are personalitate juridică, nu are organizate, prin
cooperare, exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților
administrației publice locale, comunele membre ale Asociației Comunelor din România din județul
respectiv pot solicita semnarea de acorduri de cooperare cu filialele județene care au organizate astfel
de activități, din alte județe, de regulă, învecinate.
(9) Un oraș1 poate solicita semnarea unui acord de cooperare pentru exercitarea unor activități
în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, cu filiala
județeană a Asociației Comunelor din România cu personalitate juridică, numai dacă achită către
Asociația Comunelor din România suma corespunzătoare numărului locuitorilor și în condițiile
prevăzute la art. 1.
(10) În cazul în care se constată că sunt încălcări ale prevederilor alin. (6)-(9) președintele,
președintele executiv, secretarul general sau directorul general, ai Asociației Comunelor din România,
sesizează structura finanțelor publice județeană sau camera de conturi pentru stabilirea de măsuri,
inclusiv pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de obligații financiare din bugetele locale.”
3. La articolul 3 după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:
„(1¹) Partajarea prevăzută la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor numai pentru filialele județene de la nivelul cărora comunele au achitată integral cotizația pe
anul respectiv și, la data de 31 decembrie a anului curent, numărul acestora este de cel puțin 30% din
numărul total al comunelor din acel județ.”
4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 6. – Cotizațiile anuale restante la data de 1 ianuarie 2014, pentru oricare dintre anii 2012 și
2013, se achită până cel mai târziu 30 iunie 2014, fără perceperea de majorări de întârziere, la
nivelurile în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, respectiv:

1

Sunt incluse și municipiile. A se vedea articolul 3 alin. (3) din Constituția României, republicată, care prevede: „
Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt
declarate municipii.”

0
a)
b)
c)
d)
e)

Numărul locuitorilor comunei
1
până la 1.500, inclusiv
între 1.501 şi 3.000, inclusiv
între 3.001 şi 5.000, inclusiv
între 5.001 şi 10.000, inclusiv
peste 10.000 de locuitori

Cotizaţia anuală, în lei
2
500
600
700
800
900

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6¹, cu următorul cuprins:
„Art. 6¹. – Cotizațiile anuale restante pentru oricare din anii anteriori anului 2012 nu mai
reprezintă obligații financiare care trebuie achitate Asociației Comunelor din România.”
Art. II. – Hotărârea nr. 3/2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației
Comunelor din România, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se consolidează, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Art. III. - Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro prin grija
domnului Alexandru CUCU, responsabilul cu tehnologia informației în cadrul Asociației Comunelor din
România.

