- PREȘEDINTELE DISPOZIȚIA NR. 73
din 19 decembrie 2016
privind convocarea Adunării generale în cea de-a XX-a sesiune ordinară, cu caracter jubiliar,
precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe semestrul I/2017
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n), art. 17 alin. (1) lit. a) - c), art. 22 alin. (1) lit. a) - c) și art. 26 alin. (8) din
Statutul Asociației Comunelor din România,
luând în considerare necesitatea de organizare a activității Asociației Comunelor din România, precum
și a filialelor județene ale acesteia,
ținând cont de faptul că este o sesiune cu caracter jubiliar, în cadrul căreia se acordă participanților
însemnele specifice momentului aniversar, pe de o parte, dar și trofeele „PRIMAR DE 7 STELE” și „PRIMAR
DE 6 STELE”, precum și alte premii, pe de altă parte,
având în vedere participarea unor înalte personalități ale vieții publice și politice din România și din
străinătate la lucrările din 20 februarie 2017,
președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:
Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociației Comunelor din România în cea de-a XX-a
sesiune ordinară, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în ședință ordinară pe
semestrul I/2017, începând de duminică, 19 februarie 2017, ora 16:00, până miercuri, 22 februarie 2017,
ora 11:45.
(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere, analiza și adoptarea de măsuri specifice
Statutului Asociației Comunelor din România, ordinea de zi a sesiunii ordinare a Adunării generale și cea a
ședinței ordinare pe semestrul I/2017 a Consiliului director se comunică și se publică cel mai târziu pe data de
13 februarie 2017, în funcție de decidenții din administrația publică centrală care vor confirma participarea la
aceste lucrări.
(3) Sesiunea ordinară a Adunării generale, cu caracter jubiliar, va avea loc la Palatul Parlamentului,
luni, 20 februarie 2017, începând cu ora 10:00. Sala se comunică ulterior.
(4) Desfășurarea celorlalte lucrări ale sesiunii ordinare a Adunării generale, respectiv ședinței ordinare
pe semestrul I/2017 a Consiliului director al Asociației Comunelor din România, precum și cazarea și mesele
participanților sunt asigurate în HOTEL RIN GRAND (www.ringrandhotel.ro), București, codul poștal 042121,
Șoseaua Vitan-Bârzești, nr. 7D.
Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari ai comunelor membre ale Asociației
Comunelor din România, din fiecare județ, membri ai Corpului profesional al secretarilor comunelor din
România, precum și membrii interesați ai oricăror altor corpuri profesionale.
(2) În perioada prevăzută la art. (1) alin. (1), potrivit prevederilor Hotărârii Adunării generale a A.Co.R.
nr. 6/2011 privind constituirea Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, ca structură fără personalitate
juridică, se convoacă de către președintele Ligii femeilor:
a) cea de-a V-a sesiune ordinară a Adunării generale;
b) ședința ordinară pe semestrul I/2017 a Consiliului director.
(3) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre din fiecare județ și prin
grija președintelui filialei județene.
(4) Convocarea Corpului profesional al secretarilor comunelor din România se asigură de către
domnul Laurențiu COȘA, secretarul comunei Nicolae BĂLCESCU, județul Bacău.
(5) FIȘA DE ÎNSCRIERE este disponibilă la adresa www.acor.ro. Comunicarea FIȘEI DE
ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face la telefon/fax nr. 0372.032.313 și 0372.032.340, telefon
mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică:
office@faxmedia.ro. Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 13 februarie 2017 nu
se garantează cazare.
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(6) Participanții pot transmite problemele comune cu care se confruntă în activitatea administrației
publice locale, cu caracter general și nu personal, probleme ce se impun să fie abordate pe parcursul lucrărilor
la întâlnirile cu decidenți din administrația publică centrală, pentru a putea face o sinteză a lor înainte de sesiune
și a fi comunicate ministerelor/autorităților/agențiilor de resort, în timp util. Problemele vor fi transmise pe
adresele de poștă electronică acor@acor.ro și contact@acor.ro până cel târziu miercuri, 15 februarie 2017.
Art. 3. – (1) Participă, în calitate de invitați speciali, la lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale
Asociației Comunelor din România, o delegație a Asociației Chineze de Prietenie Internațională a Orașelor
Republica Populară Chineză, alcătuită din 4 persoane.
(2) Participă, în calitate de invitați permanenți la lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale
Asociației Comunelor din România, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova
CALM, alcătuită din 8 persoane, cu precădere primari ai satelor și comunelor înfrățite cu cele din România.1
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Art. 4. – (1) Se conferă:
a) titlul, certificatul, trofeul și diploma de excelență „PRIMAR DE 7 STELE” și „PRIMAR DE 6 STELE”
primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită pentru
alegerea de cel puțin șapte ori, respectiv de șase ori în această funcție.
b) trofeul și diploma „Nicolae SABĂU”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere
deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor și ai civilizației tradiționale în mediul rural – ediția a
XI-a;
c) ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de
apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural – ediția a IX-a;
d) ordinul, trofeul și diploma „Ivan PATZAICHIN”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de
apreciere pentru cei care sprijină excelența în sport în lumea satelor – ediția a III-a;
e) trofeul și diploma „ZETEA”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere pentru
instalarea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în mediul rural - ediția I.
(2) Pentru selectarea în vederea conferirii premiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) primarii comunelor
pot înainta fișe de înscriere până cel mai târziu la data de 20 ianuarie 2017. Se vor acorda maximum 8 premii
din fiecare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), cel mult unul pe județ la o anumită categorie, și cel mult
două pe județ la categorii de premii diferite.
Art. 5. - (1) Costul pentru participarea la lucrările Adunării generale se virează în contul nr. RO38
TREZ 5215 069X XX00 9609, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIESTI, având ca beneficiar S.C.
FAXMEDIA TOUR S.R.L., identificată prin codul unic de înregistrare RO 16826069, până cel mai târziu luni, 13
februarie 2017, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului, conform variantei pentru care optează prin
FIȘA DE ÎNSCRIERE, ce se descarcă de pe pagina de internet: www.acor.ro.
(2) Cotizația pentru anul 2017, precum și eventualele restanțe, potrivit nivelurilor prevăzute în
Hotărârea Adunării generale nr. 3/2008, consolidată, se achită integral, în contul nr. RO92 BRDE 445S V304
8638 4450 deschis la B.R.D. Victoria - București, având ca beneficiar Asociația Comunelor din România,
identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683, până cel mai târziu, luni, 13 februarie 2017, data
extrasului de cont din trezoreria plătitorului. Orice alte informații se pot descărca de pe pagina de internet
www.acor.ro sau se pot obține de la doamna Alexandra-Mihaela ȘERBAN (telefon: 0722.249.113 și adresă de
poștă electronică: alexandra@acor.ro).
(3) Facturile, în original, se pun la dispoziția participanților la București. În cazul în care este necesară
o astfel de factură înainte de data de 13 februarie 2017, acest document va fi transmis imediat după trimiterea
FIȘEI DE ÎNSCRIERE.
Art. 6. - Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro prin grija domnului
Alexandru CUCU, responsabil cu tehnologia informației în cadrul Asociației Comunelor din România.

PREȘEDINTELE
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
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I. La data de 24 mai 2013, la Chișinău, Asociația Comunelor din România – A.Co.R. și Congresul Autorităților Locale din Republica
Moldova – CALM, au consfințit constituirea Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova.
II. La data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, județul Alba, în cadrul celei de-a II-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Consiliului Autorităților
Locale din România și Republica Moldova, a fost adoptată, în unanimitate, „DECLARAȚIA-APEL - de veacuri suntem, frați și surori, uniți
prin idealuri, uniți prin limbă și tricolor, uniți în cuget și-n simțiri”.
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