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RAPORT DE ACTIVITATE  

al Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pe anul 2010   
 

In contextul actual, al descentralizarii, al intaririi autonomiei locale, este considerata prioritara 
existenta unor asociatii, puternice si reprezentative, ale autoritatilor locale din Romania, atat la nivelul 
judetelor, municipiilor, oraselor cat si comunelor. 

Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania, asociatie 

profesionala, organizatie nonguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica cu caracter consultativ, 
isi desfasoara activitatea in scopul armonizarii si perfectionarii activitatii pentru realizarea politicii 

economico-financiare indeplinite de administratiile publice locale 
Lipsa unui dialog constructiv intre institutiile publice locale pe de o parte, institutiile 

guvernamentale si Parlament pe de alta parte, privind actele normative ce ne reglementeaza activitatea, 
lipsa de reprezentare a autoritatilor locale in elaborarea proiectelor de acte normative si in promovarea 
intereselor comunitatilor locale, sunt cateva elemente ce au determinat infiintarea asociatiei noastre 
 Obiectivul asociatiei este asigurarea unui management financiar performant si durabil prin 
imbunatatiri de proces cu scopul formarii unui corp de functionari publici competenti – baza a stabilirii 
politicilor publice si a imbunatatirii durabile a capacitatii administrative publice din Romania. 
          Ca  asociatie profesionala, apolitica, interesele noastre sunt comune cu cele ale Uniunii Nationale 
a Consiliilor Judetene din Romnania, precum si a celorlalte asociatii,acelea de  a intari autonomia locala, 
de a asigura surse de finantare stabile, prin propuneri de modificare si completare a actelor normative 
specifice administratiei publice locale. 
             A.D.E.C.J.R. impreuna cu toate structurile asociative din administratia publica locala au devenit 
parteneri de dialog ai administratiei publice centrale in toate problemele ce le reglementeaza activitatea.  
          Atunci cand spunem parteneri de dialog, dorim sa precizam faptul ca administratia centrala ia act 
de punctele noastre de vedere bine fundamentate, analizeaza  sesizarile din partea structurilor 
asociative, dar nu intotdeauna propunerile noastre sunt transpuse  in acte normative. 
 
   Evenimente organizate de ADECJR in anul 2010 

 
1.Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania si-a desfasurat lucrarile , 
Adunarii  Generale  A.D.E.C.J.R in perioada 26-28 martie 2010;  la Predeal –Hotel Rozmarin,cu  

Ordinea de zi:  
 Analiza privind modul de repartizare  a sumelor de echilibrare pe unitati adminitrstiv teritoriale 
in interiorul judetelor, pe anul 2010, ,pe baza criteriilor si formulelor confom legii finantelor publice 
locale nr 273/2006- propuneri pentru modificarea  legii ; 
  Analiza privind proiectele cu finantare nerambursabila –fonduri structurale, accesate de 
consiliile  judetene din Romania;-Propuneri privind modul de decontare TVA –lui aferent   
proiectelor finantate din fonduri structurale ; 
  Impactul aplicarii legii nr,330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice;  
 Modul de reflectare a fondurilor structurale in bugetele locale; 
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  Proiect de lege privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in 
scoli-  
  Prezentarea proiectului depus de ADECJR “Managementul financiar performant     al fondurilor 
structurale-instrument de dezvoltare durabila al unitatilor administrativ- teritoriale “,in cadrul 
P.O.S-“Dezvoltarea capacitatii administrative”  Intocmit ;d-na  
 Raport  de activitate ADECJR  pe anul anul 2009;              
    Aprobarea executie bugetului de venituri si cheltuieli ADECJR pe anul 2009; 
 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  ADECJR  pe anul 2010; 
 Aprobarea programului de activitate  ADECJR pe anul 2010. 
La aceasta adunare au participat membri ai A.D.E.C.J.R., si anume: directori economici si 

directori economici adjuncti din cadrul consiliilor judetene, reprezentanti din, este numarul de invitati care 
au raspuns invitatiei nostre ivitati de la autoritatile centrale dupa cum urmeaza:dl.Dan Marinescu-
Ministerul Administratiei si Internelor;d-na Gabriela Popescu , d-na Geanina Oprescu si d-na Gabriela 
Dragu din partea  Ministerul Finantelor Publice;, doamna director Ioan  Jenica - A.N.R.M.A.P;      
      Din partea structurilor asociative partenere  au participat:  doamna presedinta Mirela Dida - 
A.A.S.J., doamna presedinte Sevil Sumanariu - A.N.I.A.P., si d-na Stoica Andreea- A.Co.R. - Filiala 
Tulcea,     

2. Adunarea Generala a Filialei Buzau a A.D.E.C.J.R, in data de 6 mai 2010,avand   ca ordine 
de temele discutate in Adunarea Generala, pentru diseminarea acestora catre Filialele asociatiei si 
anume;Analiza privind proiectele cu finantare nerambursabila –fonduri structurale, accesate de consiliile  
judetene din Romania;-Propuneri privind modul de decontare TVA –lui aferent   proiectelor finantate din 
fonduri structurale ; Impactul aplicarii legii nr,330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit 
din fonduri publice;  si .-Modul de reflectare a fondurilor structurale in bugetele locale;la aceasta sedinta 

participand membrii din judetul Buzau. 
3. Adunarii  Generale  A.D.E.C.J.R in perioada 11-13 noiembrie 2011 , cu ordinea de zi : 
 Nota privind modificarile privind finantele publice locale, conform O.U.G. nr.63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele  publice locale, precum si 
pentru stabilirea unor masuri financiare: 

 Nota privind impactul ORDONANTEI GUVERNULUI nr.18 din 18 august 2010 cu  privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, asupra bugetelor locale:  

 Nota privind modul de aprobare si executie a bugetelor spitalelor publice din subordinea 
autoritatilor  administratiei publice locale: 

 Analiza proiectului de  ordin comun al Ministerului Administratiei si Internelor si l Ministerului 
Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor art.14 alin (7), a   art.57 alin (2;2)  si a 
art.76:1 alin (1) lit.e, din Legea nr.273/2006 privind legea                      finantelor publice  
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respective:metodologia privind gradul de 
realizare a veniturilor proprii ale unitatiloradministrative-teritoriale:stabilirea indicatorilor  

 cu privire la executia  bugetelor locale:metodologia de aprobare a bugetului general 
consolodat al unitatii/subdiviziunii administrative – teritoriale:   

                 Prezentarea proiectului “Managementul financiar performant al fondurilor structurale- 
instrument de dezvoltare   durabila a unitatilor administrativ – teritoriale.” 
 

Interventii legislative 
- Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privin reforma in domeniul 
sanatatii 

- Proiect de Lege privind normativele de personal pentru unitatile administrativ-teritoriale si institutiile 
publice din subordinea acestora 

- Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru reglementarea unor masuri in domeniul descentralizarii 
sistemului sanitar 
- Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.672 din 24 decembrie 2002 privind auditul 
public intern, cu completarile si modificarile ulterioare 
- Proiect Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici 
- Propunerea legislativa privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli. 
- Proiectul Hotararii de Guvern privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finantarile rambursabile 
care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi 
contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale  

- Propunerea legislativa intitulata ,,Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.34/2009 cu privire 

la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale” 



-Tabel comparativ intre textul Legii nr.95/2006 si al OUG nr. 162/2008 si textul propus pentru modificare 

si completare in vederea transferului spitalelor publice la autoritatile administratiei publice locale 
- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii 

- Proiect de Ordonanta de Urgenta de modificare  a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
- Proiect de lege privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale 
- Proiectul de ordonanta de urgenta privind mecanismul de stimulare a personalului din administratia 
publica centrala, a institutiilor publice din subordinea acestora si din administratia publica locala care 
face parte din echipele de gestionare a proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile post-
aderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau 
nerambursabile 
- Proiect de legea de aprobare a bugetului de stat pe anul 2011. 
- Proiect de Ordin pentru aplicarea prevederilor art.III alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modoificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si 
stabilirea unor masuri financiare 
 

 Asociati Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judetene din Romania, avand  in 

vedere caracterului consultativ,  membrii asociatiei noastre fundamenteaza din punct de vedere 

profesional, in urma proceselor de colectare, sintetizare si interpretare a datelor financiar-contabile, 

deciziile ministerelor de resort cu impact in activitatea financiar-contabila din administratia publica locala.  
Putem aprecia ca, in parte au fost luate in considerare unele propuneri ale noastre, ceea ce 

inseamna ca structurile asociative pot sa-si exprime punctele de vedere pentru actele normative ce le 

privesc, acestea fiind in acelasi timp, pe baza unei argumentari profesioniste, acceptate si incluse in 
cadrul legislativ de specialitate.  

De asemenea, A.D.E.C.J.R. prin demersurile efectuate, a transmis semnale punctuale catre 
administratia publica centrala referitoare la bugetele judetelor, care desi au surse de 
 finantare limitate, li s-au transferat competente pe anumite activitati fara a fi transferate si fondurile 
necesare. 

 

Proioecte si Parteneriate 

 Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania este partener, 

alaturi de Consiliul JudeteanIalomita, in proiectul  „„Management financiar performant al 
fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabila al unitatilor administrativ 
teritoriale””  Cod SMIS –15543, proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial 
Dezvoltarea Capacitatii Administrative, program gestionat de Autoritatea de Management din 
cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.  

 Asociatia noastra a avut un sprijin permanent din partea Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania atat prin inaintarea in comun a interventiilor legislative, precum si prin 
finantarea unor programe ale asociatiei precum si asigurarea cofinantarii unor proiecte cu 
finantare externa.  

 De asemenea, mentionam ca activitatea noastra are un partenariat  REVISATA  ROMANA DE 
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, publicand articole ce privesc activitatea noastra ,propuneri 
legilative in domeniul financiar contabil. 

ADECJR  a depus si este in evalaure la AM PO DCA proiectul  |” Dezvoltarea capacitatii 
institutionale a ADECJR prin parteneriat strategic national in vederea imbunatatirii capaciatii decizionale 
la nivelul administratiilor publice locale din Romania’ 

Dezvoltare asociatie si obiective pentru perioada urmatoare 

 Mentionam ca numarul membrilor asociatiei a crescut de la 41 la infiintare la 348 membri - 
la finele anului 2010, prin dezvoltarea asociatiei etapizat, dupa cum urmeaza: 

 In prima etapa au aderat, prin liber consimtamant, o parte a directorilor adjuncti din cadrul 
consiliilor judetene,in paralel ADECJR a dus o politica de dezvoltare pe verticala, care a cunoscut o 
evolutie reflectata si prin schimbarea denumirii: din Asociatia Directorilor Economici din cadrul 
Consiliilor Judetene din Romania in  ianuarie 2009 se hotaraste revenirea la „A.D.E.C.J.R.” adica 
„Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania” si modificarea 
corespunzatoare a statutului, care defineste pe langa schimbarea de structura , largirea spectrului de 



activitati, a gamei de functii ale administratiei publice locale reprezentate de persoane ce pot deveni 
membre ale asociatiei, prin liber consimtamant, precum si modul de reprezentare in Adunarea 
Generala. 

 Statutul in vigoare prevede ca poate deveni membru al „A.D.E.C.J.R.” orice specialist din 
domeniul finantelor publice locale din administratia publica locala din Romania, adica orice 
persoana care lucreaza in administratia publica locala si conduce o directie, un serviciu, un birou, un 
compartiment financiar-contabil, venituri, buget, achizitii publice sau gestioneaza fonduri si bunuri 
publice, din cadrul consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, precum si din institutiile 
subordonate acestora. 

 Dezvoltarea asociatiei pe verticala a condus la infiintarea, pe langa corpul directorilor economici 
si a directorilor economici adjuncti din cadrul consiliilor judetene 53 membri), a 4 sucursale in 
judetele Braila (19 membri), Buzau (105 membri), Mehedinti (61 membri) si Tulcea (61 membri). Alti 
18 membri activeaza in cadrul administratiei publice locale in judetele in care nu s-au constituit 
sucursale. 

 Pe langa continuarea dezvoltarii pe verticala a asociatiei, „A.D.E.C.J.R.”, prin intermediul 
organelor de conducere a asociatiei, are in vedere organizarea de sesiuni de instruire, mese rotunde, 
ateliere de lucru, pe teme specifice care sa vina in intampinarea solicitarilor si asteptarilor noilor 
membri.   

 Suntem convinsi ca implementarea cu succes a noii structuri organizationale nu poate fi realizata 
decat cu sprijinul dumneavoastra. Membrii fondatori au contribuit substantial la dezvoltarea asociatiei 
inca de la infiintare si speram ca sunt la fel de implicati in asigurarea sustenabilitatii asociatiei. 

 Activitatea desfasurata pana in prezent de asociatia noastra a urmarit atingerea obiectivelor 
propuse si in special devenirea unui „organism consultativ, organizatie esentiala pentru 
promovarea intereselor administratiei locale”. 

Printre obiectivele strategice viitoare ale asociatiei mentionam: reprezentarea intereselor in 
domeniul financiar contabil pe toate nivelurile administrativ - teritoriale (judete, municipii, orase si 
comune), dezvoltarea si diversificarea serviciilor adresate membrilor, altor functionari publici din 
administratia publica locala precum si alesilor locali; dezvoltarea de servicii pentru sectorul privat (banci, 
firme de consultanta, etc.); reducerea dependentei de donori prin diversificarea surselor de finantare si 
intarirea capacitatii institutionale; dezvoltarea de parteneriate strategice care sa contribuie la „schimbul 
de bune practici” sau derularea de proiecte de interes reciproc, desfasurarea de activitati de cercetare – 
dezvoltare in domeniul finantelor publice locale.  
     Faptul ca  asociatia noatra  este recunoscuta este relevata si prin aceeia ca in baza Orduinului 
comun MFP  nr.7/04.03.2009 si MAI  nr.433/06.03.2009 , presdintele      ADECJR este numit a face 
parte ca membru din  Comitetul pentru  finante punlice. 
     Deasemenea presedintele ADECJ este membru al Comitetului de Monitorizare a    Programului 
Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative « participand in cursul anului 2010 la cele patru 

Comitete de Monitorizare organizate de Autoritatea de Management. 
In final, avand increderea ca activitatile desfasurate de membrii asociatiei, de la infiintare si pana 

in prezent, au contribuit la consolidarea asociatiei si la intarirea capacitatii administrative a autoritatilor 
publice locale, convinsi fiind ca avem multe de facut, va multumim pentru sprijinul si implicarea 
dumneavoastra. 

PRESEDINTE, 
Sirma Caraman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,propunerea legislativa intitulata ,,Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale”. 

proiectul de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art.III alin. (4) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare. 

, proiectul Memorandum cu tema: modificarea si completarea Legii nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
ORDIN  

pentru aplicarea prevederilor art. 761 a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

LEGEA 

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati  

in cadrul fiscal-bugetar  

 

ORDONANTA 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala. 

Ordonanta de urgenta 
privind mecanismul de stimulare a personalului din administratia publica centrala, a institutiilor 
publice din subordinea acestora si din administratia publica locala care face parte din echipele 

de gestionare a proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, 
precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau 

nerambursabile 
Proiect ORDIN pentru aplicarea prevederilor art.III alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si 
pentru stabilirea unor masuri financiare 

 

 
 


