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-ADUNAREA GENERALĂ- 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 3 
din 25 ianuarie 2008 

privind stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii 
Asociaţiei Comunelor din România  

 
 
În temeiul art. 16 lit. f) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România, 
 
luând în considerare necesităţile de dezvoltare organizaţională a Asociaţiei, precum și a 

filialelor judeţene, cotizaţiile anuale achitate de membri constituind principala categorie de resurse 
patrimoniale ale Asociaţiei Comunelor din România şi ale filialelor judeţene, 

 
ţinând seama de prevederile art. 8 al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative, necesitând o activitate sporită din partea Asociaţiei 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: „Obligaţiile financiare rezultate din 
acorduri de � de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la 
nivel naţional �, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele 
locale ale acestora.”, 

 
având în vedere poziţia importantă pe care Asociaţiei Comunelor din România o deţine în 

structura unor organisme europene: Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa – Camera 
Puterilor Locale, Comitetul Regiunilor, Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), 
poziţie 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 şi de a desfăşura o serie de 

proiecte în beneficiul zonelor rurale, dar care necesită şi o serie de resurse financiare proprii, 
 
analizând prevederile Hotărârii Adunării generale nr. 2/2000 privind stabilirea cotizaţiei pe 

anul 2000 şi de cele ale Hotărârii Adunării generale nr. 9/2001 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 
2001, Hotărârii Adunării generale nr. 2/2002 privind stabilirea cotizaţiei anuale a asociaţilor, Hotărârii 
Adunării generale nr. 2/2005 privind stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii Asociaţiei 
Comunelor din România, Hotărârii Adunării generale nr. 4/2005 privind stabilirea cotizaţiei anuale 
datorate de membrii Asociaţiei Comunelor din România, Hotărârii Adunării generale nr.4/2006 privind 
stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii Asociaţiei Comunelor din România, 

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

(2) şi alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. b) şi art. 29 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi alin. (4) din Statut,  
 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA întrunită statutar, 
în sesiune ordinară, în municipiul Bucureşti, adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. -  (1) Cotizaţia anuală reprezintă obligaţia financiară rezultată din aderarea unei 

comune la Asociaţia Comunelor din România şi se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor comunei 



2 
 

respective, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a fiecărui an, după cum 
urmează: 

Numărul locuitorilor comunei Cotizaţia anuală, în lei 
a) până la 1.500 de locuitori, inclusiv 500 
b) între 1.501 şi 3.000 de locuitori, inclusiv 600 
c) între 3.001 şi 5.000 de locuitori, inclusiv 700 
d) între 5.001 şi 10.000 de locuitori, inclusiv 800 
e) peste 10.000 de locuitori 900 

(2) Cotizaţiile anuale prevăzute la alin.(1), inclusiv cele majorate prin hotărâri ale filialelor 
judeţene, potrivit legii, se suportă integral din bugetele locale, pe baza hotărârii consiliului local privind 
aderarea comunei respective la Asociaţia Comunelor din România. Asociaţia Comunelor din România 
va transmite factura în vederea efectuării plăţii, până la data de 31 decembrie a anului precedent, 
tuturor comunelor care figurează ca membre ale asociaţiei. 

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

membrii Asociaţiei 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) 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 plăţii este cea a extrasului de cont emis de unitatea de trezorerie şi contabilitate 
publică la care are deschis contul comuna respectivă.  

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

(6) Cotizaţia datorată de membrii Asociaţiei Comunelor din România, potrivit art. 29 alin. (5) 
din Statut, este anuală, nu poate fi fracţionată pentru perioade mai mici de un an calendaristic şi se 
urmăreşte la plată în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.  

(7) Pentru cotizaţia anuală neachitată din iniţiativa membrului Asociaţiei Comunelor din 
România până la termenul prevăzut la alin. (1) sau alin. (5), după caz, se emite factură, cu termen de 
plată de 15 zile lucrătoare de la data emiterii. 

(6) Pentru plata în numerar a cotizaţiei anuale se emite chitanţă şi, la cerere, factură.  
 
Art. 3. -  (1) După dobândirea personalităţii juridice a filialei judeţene a Asociaţiei 

Comunelor din România, în condiţiile legii şi ale Statutului, cotizaţia anuală datorată de comunele care 
au aderat la asociaţie se stabileşte în cote-părţi care să revină Asociaţiei şi respectiv filialei judeţene, 
după cum urmează: 

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

b) în cazul cotizaţiilor anuale achitate după expirarea termenelor de plată prevăzute la art. 2 
alin. (1) şi (3), 60 % din suma încasată rămâne în contul Asociaţiei Comunelor din România şi 40 % se 
virează în contul filialei judeţene. 

(2) Virarea cotei-părţi cuvenite filialei judeţene se face în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul precedent.  

 
Art. 4. - (1) Filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România care au dobândit 

personalitate juridică, în condiţiile legii şi ale Statutului, prin hotărâri ale adunărilor generale ale 
acestora, vor putea majora cotizaţia anuală prevăzută la art. 1 pentru comunele din judeţul respectiv. 
Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător, cu condiţia primirii de către Asociaţia Comunelor din 
România a hotărârii adunării generale a filialei judeţene privind virarea cotizaţiei. 
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(2) Hotărârea adunării generale a filialei judeţene de majorare a cotizaţiei anuale se 
transmite Asociaţiei Comunelor din România în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
adoptării, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

 
Art. 5. - Situaţiile financiare anuale ale filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din 

România se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în condiţiile legii. Un exemplar 
de pe situaţiile financiare anuale, înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, se 
înaintează la sediul Asociaţiei Comunelor din România în vederea centralizării acestora la nivel 
naţional şi prezentării acestor date în proxima sesiune a adunării generale a Asociaţiei Comunelor din 
România. 
 

Art. 6. - Cotizațiile anuale restante la data de 1 ianuarie 2009, pentru oricare dintre anii 
anteriori anului 2009, se achită la nivelurile prevăzute în Hotărârea Adunării generale nr. 4/2006, 
respectiv: 

Numărul locuitorilor comunei Cotizaţia anuală, în lei 
a) până la 1.500 de locuitori, inclusiv 300 
b) între 1.501 şi 3.000 de locuitori, inclusiv 400 
c) între 3.001 şi 5.000 de locuitori, inclusiv 500 
d) între 5.001 şi 10.000 de locuitori, inclusiv 600 
e) peste 10.000 de locuitori 700 

 
Art. 7. - (1) Membrii care nu-şi achită cotizaţia anuală, în condiţiile Statutului şi ale 

prezentei hotărâri, până la onorarea integrală a obligaţiei restante, decad din dreptul de a participa la 
adoptarea: 

a) hotărârilor Adunării generale a A.Co.R., precum şi a filialei judeţene; 
b) deciziilor Consiliului director al A.Co.R., precum şi al filialei judeţene; 
c) instrucţiunilor comitetului operativ. 
(2) În cazul neplăţii cotizaţiei anuale timp de doi ani de la data expirării termenului stabilit, 

Adunarea generală poate fi hotărî excluderea membrului respectiv din Asociaţia Comunelor din 
România. 

  
Art. 8. -  Preşedinţii filialelor judeţene: 
a) asigură comunicarea prezentei hotărâri tuturor comunelor din judeţul respectiv care au 

aderat la Asociaţia Comunelor din România; 
b) raportează în şedinţele consiliului director, precum şi în sesiunile adunărilor generale 

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

 
Art. 9. -  Nivelurile cotizațiilor anuale prevăzute la alin. (1) al art. 1 se aplică începând cu 

data de 1 ianuarie 2009. 
 

 
 
 
 
 

 


