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HOTĂRÂREA NR. 3 

din 25 ianuarie 20081 
privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii 

Asociației Comunelor din România 
 

 
Luând în considerare necesitățile de dezvoltare organizațională a Asociației, precum și a filialelor 

județene, cotizațiile anuale achitate de membri constituind principala categorie de resurse patrimoniale 
ale Asociației Comunelor din România și ale filialelor județene,  

  
ținând seama de prevederile art. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările și completările ulterioare, necesitând o 
activitate sporită din partea Asociației Comunelor din România,  

  
luând în considerare prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Obligațiile financiare rezultate din acorduri 
de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne 
organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de 
autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.”, 

  
având în vedere poziția importantă pe care Asociația Comunelor din România o deține în structura 

unor organisme europene: Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – Camera Puterilor 
Locale, Comitetul Regiunilor, Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), 
Organizația Mondială a Orașelor și Autorităților Locale Unite, Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale 
din Sud-Estul Europei, poziție care implică cheltuieli suplimentare pentru a putea avea un rol activ în 
deciziile luate la acest nivel,  

  
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,  
  
analizând prevederile Hotărârii Adunării generale nr. 2/2000 privind stabilirea cotizației pe anul 

2000 și pe cele ale Hotărârii Adunării generale nr. 9/2001 privind aprobarea cotizației pentru anul 

                                            
1 Prezenta este consolidată potrivit art. I din Hotărârea Adunării Generale a A.Co.R. nr. 10/2018, art. I din Hotărârea Adunării 

Generale a A.Co.R. nr. 6/2018, potrivit art. I din Hotărârea Adunării Generale a A.Co.R. nr. 6/2017, art. I din Hotărârea Adunării 

Generale a A.Co.R. nr. 11/2016 și art. II din Hotărârea Adunării Generale a A.Co.R. nr. 11/2014 pentru modificarea și completarea 

Hotărârârii Adunării Generale a A.Co.R. nr. 3/2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din 

România, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice referitoare la încheierea acordurilor de cooperare. 
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2001, Hotărârii Adunării generale nr. 2/2002 privind stabilirea cotizației anuale a asociaților, Hotărârii 
Adunării generale nr. 2/2005 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației 
Comunelor din România, Hotărârii Adunării generale nr. 4/2005 privind stabilirea cotizației anuale 
datorate de membrii Asociației Comunelor din România, Hotărârii Adunării generale nr.4/2006 privind 
stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România,  

  
având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. b), art. 12 lit. h), art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și 

alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. b) din Statut, 
 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA întrunită statutar, în 
sesiune ordinară, în municipiul București, adoptă, prezenta hotărâre.  
 

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: 

 

Numărul locuitorilor 
comunei 

Cotizația anuală 
datorată pentru anii 

2012-2014,  
în lei 

Cotizația anuală datorată 
pentru anii 2015-2018,  

în lei 

Cotizația anuală 
datorată începând cu 

1 ianuarie 2019,  
în lei 

0 1 2 3 4 

a)  Până la 1.500, inclusiv 500 600 1.000 

b)  Între 1.501 și 3.000, inclusiv 600 750 1.150 

c)  Între 3.001 și 5.000, inclusiv  700 900 1.300 

d)  Între 5.001 și 10.000, 
inclusiv 

800 1.100 1.500 

e)  Între 10.001 și 20.000, 
inclusiv  

900 1.300 1.700 

f)  Între 20.001 și 50.000, 
inclusiv 

900 1.500 1.900 

     (2) Cotizația anuală datorată începând cu 1 ianuarie 2019 cuprinde suma de 400 de lei, 
care se constituie pentru construirea Casei Comunelor din România, în București.  

(3) Sumele încasate pentru construirea Casei Comunelor din România se virează în prima 
decadă a fiecărei luni, pentru luna expirată, în cont distinct, încasările fiind evidențiate pe 
pagina www.acor.ro. 

(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.  

(5) Asociația Comunelor din România, prin personalul executiv, până la data de 31 decembrie a 
fiecărui an, notifică, utilizând mijloacele electronice de comunicare, fiecare comună care figurează ca 
membră a sa, privind obligațiile financiare ce le are de achitat pentru anul următor. Pentru evidența 

http://www.acor.ro/
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notificărilor și identificarea acestora, se instituie un registru special, în format electronic, numerotarea 
făcându-se, în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic. 

(6) Situația nominală a notificărilor prevăzute la alin. (3), precum și a obligațiilor financiare datorate 
pentru anul următor se publică, în format electronic, pe pagina de internet a Asociației. 

(7) Notificările prevăzute la alin. (3), începând cu prima zi ce urmează termenele prevăzute la art. 
13 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Statutul Asociației Comunelor din România, devin executorii fără nicio 
altă înștiințare. 

(8) 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.  

(9) Nu poate fi semnatară a acordului de cooperare, potrivit prevederilor alin. (6), 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. 

(10) 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. Președintele executiv al Asociației Comunelor din 
România stabilește persoana/persoanele, din aparatul executiv, care realizează/actualizeaază 
evidența acordurilor de cooperare, pe domenii de activitate, și pe județe. 

 (11) 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. 

(12) Un oraș2 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. 

(13) În cazul în care se constată că sunt încălcări ale prevederilor alin. (3)-(6) președintele, 
președintele executiv, secretarul general sau directorul executiv 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. 

 
Art. 2. - (1) Cotizația se achită până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an de către membrii 

Asociației Comunelor din România. În cazul în care data de 31 martie coincide cu o zi nelucrătoare, 
termenul de plată este ultima zi lucrătoare a lunii martie.  

                                            
2 Sunt incluse și municipiile. A se vedea art. 3 alin. (3) din Constituția României, republicată, care prevede: 

„Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt 

declarate municipii.”   
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(2) Dacă o comună datorează cotizația anuală, parțial sau integral, pe unul sau pe mai mulți ani, 
iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate restanțele, stingerea se efectuează, din oficiu, 
în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora.  

(3) Sumele plătite ce depășesc pe cele necesare stingerii integrale a restanțelor, potrivit ordinii 
prevăzute la alin. (2), se consideră:  

a) plată în contul cotizației pe anul curent până la nivelul acesteia, potrivit prevederilor prezentei 
hotărâri;  

b) plată în contul cotizației anuale pentru anii viitori, pentru suma ce excede celei prevăzute la lit. 
a).  

 (4) Data plății este cea a extrasului de cont emis de unitatea de trezorerie și contabilitate publică 
la care are deschis contul comuna respectivă.  

 (5) În cazul membrilor care aderă la Asociația Comunelor din România după data de 1 martie, 
termenul de plată a cotizației pentru anul respectiv este de 30 de zile calendaristice de la data 
adoptării hotărârii consiliului local.  

 (6) Cotizația datorată de membrii Asociației Comunelor din România, potrivit Statutului, este 
anuală, nu poate fi fracționată pentru perioade mai mici de un an calendaristic și se urmărește la plată 
în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.  

(7) Pentru plata în numerar a cotizației anuale se emite chitanță. 
 
Art. 3. - (1) După dobândirea personalității juridice a filialei județene a Asociației Comunelor din 

România, în condițiile legii și ale Statutului, cotizația anuală datorată de comunele care au aderat la 
Asociație se stabilește în cote-părți care să revină Asociației și respectiv filialei județene, după cum 
urmează: 

a) în cazul cotizațiilor anuale achitate până la termenele de plată prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3), 
50 % din suma încasată rămâne în contul Asociației Comunelor din România și 50 % se virează în 
contul filialei județene; 

b) în cazul cotizațiilor anuale achitate după expirarea termenelor de plată prevăzute la art. 2 alin. 
(1) și (3), 60 % din suma încasată rămâne în contul Asociației Comunelor din România și 40 % se 
virează în contul filialei județene; 

c) în cazul cotizațiilor neachitate până la sfârșitul anului pentru care se datorează, 100% din suma 
încasată rămâne în contul Asociației Comunelor din România. 

(2) 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. 

(3) Virarea cotei-părți cuvenite filialei județene se face în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 
trimestrul precedent. 

 
Art. 4. - (1) Filialele județene ale Asociației Comunelor din România care au dobândit 

personalitate juridică, în condițiile legii și ale Statutului, prin hotărâri ale adunărilor generale ale 
acestora, pot majora cotizația anuală prevăzută la art. 1 pentru comunele din județul respectiv. 
Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător, cu condiția primirii de către Asociația Comunelor din 
România a hotărârii adunării generale a filialei județene privind virarea cotizației.  
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(2) Hotărârea adunării generale a filialei județene de majorare a cotizației anuale se transmite 
Asociației Comunelor din România în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării/emiterii, sub 
sancțiunea nulității absolute.  

  
Art. 5. - Situațiile financiare anuale ale filialelor județene ale Asociației Comunelor din România se 

depun la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, în condițiile legii. Un exemplar de pe 
situațiile financiare anuale, înregistrat la direcția generală a finanțelor publice județene, se înaintează 
la sediul Asociației Comunelor din România în vederea centralizării acestora la nivel național și 
prezentării acestor date în proxima sesiune a adunării generale a Asociației Comunelor din România. 
 

Art. 6. - Cotizațiile anuale restante pentru oricare din anii anteriori anului 2012 nu mai reprezintă 
obligații financiare care trebuie achitate Asociației Comunelor din România. 

 
Art. 7. - (1) Membrii care nu-și achită cotizația anuală, în condițiile Statutului și ale prezentei 

hotărâri, până la onorarea integrală a obligației restante, decad din drepturile de membru prevăzute la 
art. 12 din Statutul Asociației Comunelor din România.  

(2) În cazul neplății cotizațiilor anuale restante, aparatul executiv va întocmi lista comunelor 
propuse la excludere până la sesiunea ordinară a Adunării generale din anul 2019.  

 

Art. 8. – Președinții filialelor județene: 
a) asigură comunicarea prezentei hotărâri tuturor comunelor din județul respectiv care au aderat 

la Asociația Comunelor din România; 
b) raportează în ședințele Consiliului director, precum și în sesiunile adunărilor generale gradul de 

mobilizare privind plata cotizației anuale; aceste raportări se fac atât la nivelul Asociației Comunelor 
din România, cât și la cel al filialelor județene. 

 

 
 

 

 

 

 


