- PREȘEDINTELE DISPOZIȚIA NR. 13
din 13 martie 2017
privind convocarea Adunării generale în sesiune extraordinară,
precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe semestrul II/2017,
între 2 și 7 iulie 2017
În temeiul art. 12 lit. a), art. 15 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) - c), art. 21
alin. (1) lit. a) și b), art. 22 alin. (1) lit. a) - c) și art. 26 alin. (12) lit. d) și alin. (13) din Statutul
Asociației Comunelor din România,
luând în considerare necesitatea analizării situației alegerilor organelor de conducere ale
filialelor județene ale acesteia, pentru mandatul 2016 - 2020, ca urmare a alegerilor locale
desfășurate la data de 5 iunie 2016,
având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din
România ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate
diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale,
președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:
Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, în
sesiune extraordinară, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în ședință
ordinară pe semestrul II/2017, începând de duminică, 2 iulie 2017, ora 16:00 și până vineri, 7 iulie
2017, ora 11:00.
(2) Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:
a) analiza rezultatelor alegerilor locale din 5 iunie 2016 în ceea ce privește impactul
asupra organelor de conducere a filialelor județene ale A.Co.R. și implicit asupra componenței
organelor de conducere și de control ale A.Co.R;
b) opțiunile privind constituirea Comisiilor de specialitate permanente ale A.Co.R.;
c) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile
administrației publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare,
precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației
publice locale;
d) diverse.
(3) Ordinea de zi a sesiunii extraordinare/ședinței ordinare poate suferi unele modificări, în
funcție de propunerile efectuate în cadrul acestor întruniri.
(4) Desfășurarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), precum și cazarea sunt asigurate în
Complexul VOX MARIS Grand Resort, http://www.voxmaris.ro, din Stațiunea Costinești, județul
Constanța.
(5) Lucrările prevăzute la alin.(1) sunt integrate programului de perfecționare profesională
cu tema „Principalii factori de risc în activitatea autorităților publice locale: legalitatea actelor
administrative; implementarea politicilor fiscale; corupția și frauda în achizițiile publice”.
Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari ai comunelor membre ale
Asociației Comunelor din România, cu precădere cei din consiliile directoare ale filialelor județene
ale acesteia, în limita a 200 de locuri, potrivit regulii „primul venit, primul servit” și a celor prevăzute
la alin. (4).
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(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor din consiliile directoare ale
filialelor județene ale A.Co.R., de regulă, prin grija președintelui filialei județene.
(3) 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, LilianaMargareta MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică: office@faxmedia.ro. Pentru
persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 31 mai 2017 nu se garantează
cazare.
(4) Înscrierea pentru participarea la Adunarea generală, ținând seama de prevederile art.
16 alin. (1) lit. d) din Statutul Asociației Comunelor din România coroborat cu disponibilitatea
privind cazarea, se garantează nivelului reprezentativ național, în limita a cel mult 200 de camere,
în următoarea ordine:
a) președinților filialelor județene ale A.Co.R. cu personalitate juridică sau, după caz,
supleanților acestora;
b) unui număr de 1-3 primari din fiecare județ, alții decât cei prevăzuți la lit. a), strict în
funcție de ponderea comunelor din județ, respectiv cele care și-au achitat cotizațiile anuale.
(5) Plata se face direct către organizator potrivit datelor din FIȘA DE ÎNSCRIERE.
Art. 3. - 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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