DISPOZIŢIA NR. 43
din 13 septembrie 2017
privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din
România, în sesiune extraordinară, pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (8) lit. n) și alin. (9) din Statutul Asociaţiei Comunelor din
România, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 5 din
19 februarie 2017, coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) lit. c) teza a doua și alin. (2) din Statutulcadru al Filialei Județene … a Asociației Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării
generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009,
luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru Consiliul director al
Filialei Județene Constanța a Asociaţiei Comunelor din România, precum și pentru cenzorul
acesteia, pentru mandatul 2016-2020, rezultat în urma alegerilor autorităților administrației publice
locale desfășurate la data de 5 iunie 2016,
având în vedere Hotârârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 10 din 17 februarie 2014 privind
stabilirea de măsuri pentru transmiterea documentelor utilizând sistemele informatice,
având în vedere că până la data de 20 iulie 2017, termenul limită pentru transmiterea
opțiunilor privind exercitarea actului de conducere la nivelul Filialei Județene Constanța a A.Co.R,
stabilit prin Dispoziția nr. 34 din 3 iulie 2017 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene
Constanța a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, pentru alegerea
Consiliului director și a cenzorului acesteia, din partea comunelor membre din acest județ nu a fost
transmisă nicio opțiune către adresa de poștă electronică a Asociației Comunelor din România,
preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Constanța a Asociaţiei
Comunelor din România, în sesiune extraordinară, marți, 3 octombrie 2017, începând cu ora 11.00,
în sala „Remus Opreanu" din cadrul Instituției Prefectului - Județul Constanța, Bulevardul Tomis, nr.
51, Municipiul Constanța, codul poștal 900725, județul Constanța, România.
(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere:
a) alegerea Consiliului director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din
România pentru mandatul 2016-2020;
b) alegerea cenzorului Filialei Județene Constanța a Asociaţiei Comunelor din România
pentru mandatul 2016-2020;
(3) Ordinea de zi a sesiunii extraordinare, care include alegerile prevăzute la alin. (2), se
comunică primarilor comunelor membre ale A.Co.R din județul Constanța, prin grija doamnei
Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța;
(4) În ședința extraordinară a Consiliului director al Filialei Județene Constanța a Asociaţiei
Comunelor din România se aprobă, cu precădere structura Consiliului director al Filialei Județene
Constanța a Asociaţiei Comunelor din România, pe funcții, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) și (4).
Art. 2. - (1) La lucrările sesiunii extraordinare dedicate alegerii Consiliului director și a
cenzorului pot participa numai:
a) primarii comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Constanța
sau împuterniciții acestora pe bază de mandat scris al primarilor care nu pot participa la lucrări;
b) președintele și/sau secretarul general ai/al Asociației Comunelor din România;

c) membrii titulari/supleanți ai Consiliului director al Asociației Comunelor din România de la
nivelul altor județe, anume împuterniciți de președintele Asociației Comunelor din România,
respectiv cei nominalizați la alin. (6);
d) persoanele cu atribuții executive din structura funcțională a Asociației Comunelor din
România;
e) persoanele care asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, anume desemnate de
doamna Mariana GÂJU; dispoziția prin care se nominalizează aceste persoane se aduce la
cunoștința Adunării generale, la începutul sesiunii respective.
(2) La adoptarea oricărei hotărâri/decizii, dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a),
participă numai reprezentanții comunelor care au achitată integral cotizația anuală, potrivit
prevederilor art. 13 alin. (7) din Statutul Asociației Comunelor din România. Comunele membre care
înregistrează restanțe la achitarea cotizației anuale până la data de 31 martie 2017, pot participa
numai dacă achită integral obligația financiară restantă și transmit dovada plății către adresa de
poștă electronică: contact@acor.ro, până cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data
organizării activității, respectiv, până cel mai târziu 27 septembrie 2017.
(3) Prin grija domnului Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al Asociației Comunelor din
România, se asigură întocmirea listei nominale a comunelor ale căror reprezentanți pot participa la
adoptarea hotărârilor/deciziilor, respectiv a celor care întrunesc condițiile prevăzute la alin. (2).
Prezentarea listei se face la începutul lucrărilor sesiunii.
(4) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din Statutul Asociației Comunelor din România, în
cazul unui membru nou care a aderat la A.Co.R., acesta poate participa, cu drept de vot, la
activitățile statutare numai dacă are achitată integral cotizația pe anul respectiv și dovada plății
transmisă către adresa de poștă electronică: contact@acor.ro, până cel mai târziu cu două zile
lucrătoare înainte de data organizării activității, respectiv până cel mai târziu 27 septembrie 2017, în
contul Asociației Comunelor din România, 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.
(5) Reprezentanții comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, alții decât
cei care au drept de vot, pot doar să asiste, pe locuri distincte de zona în care sunt situați
primarii/împuterniciții acestora cu drept de vot.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt:
a) Domnul Ştefan MOISE, președintele Filialei Județene Brăila a A.Co.R., primarul comunei
Tufești;
b) domnul Nicolae PANDEA, președintele Filialei Județene Călărași a A.Co.R., primarul
comunei Ștefan cel Mare;
c) domnul Victor-Alexandru DUMITRU, președintele Filialei Județene Ialomița a A.Co.R.,
primarul comunei Moldoveni;
d) domnul Eugen ION, președintele Filialei Județene Tulcea a A.Co.R., primarul comunei
Mănăștiur.
Art. 3. - (1) Pentru constituirea Consiliului director al Filialei Județene Constanța a
Asociaţiei Comunelor din România se au în vedere respectarea următoarelor principii:
a) voluntariatul și asumarea responsabilității în ceea ce privește participarea la actul de
conducere, potrivit principiului: „vreau să fiu, știu ce trebuie și pot să fac”; primarii care doresc să
facă parte din Consiliul director au obligația să-și prezinte opțiunea în acest sens, potrivit anexei nr.
1;
b) accesul neîngrădit și garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară sau
minoritară la nivelul județului Constanța, în situația în care aceștia optează pentru a fi membru în
acest organ de conducere colegial, potrivit lit. a);
c) o repartiţie geografică echilibrată a comunelor membre ale Asociației Comunelor din
România pe teritoriul județului Constanța;
d) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor
comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Constanța;
e) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în Consiliul director al Filialei Județene
Constanța a Asociației Comunelor din România.
(2) Potrivit art. 20, alin. (175) și alin. (176) din Statutul Asociației Comunelor din România,
candidaturile pentru consiliul director al filialei județene se transmit, prin poștă electronică la
adresa contact@acor.ro, în format .pdf, semnate și ștampilate de candidat, cu cel puțin cinci
zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare, respectiv până cel mai târziu
22 septembrie 2017, pentru a se putea verifica dacă persoanele respective întrunesc condițiile
stabilite prin prezentul statut pentru a fi alese în consiliul director și lista cu persoanele care
îndeplinesc condițiile de a fi alese, prevăzute la art. 13 alin. (5) – (8), se publică pe pagina de
internet a A.Co.R. prin grija președintelui executiv al acesteia. Pentru cazurile care nu
îndeplinesc condițiile de a fi alese se prezintă motivația și posibilitatea de a se conforma până cel

mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare respective, prin
contactarea operativă a cazurilor respective, telefonic, sms și/sau poștă electronică, după caz;
(3) Prin hotărâri ale Adunării generale a Filialei Județene Constanța a Asociaţiei
Comunelor din România, cu votul deschis al majorității reprezentanților comunelor din lista
prevăzută la art. 2 alin. (3), se aprobă, în următoarea ordine:
a) Comisia de validare;
b) numărul membrilor Consiliului director, pe baza opțiunilor prezentate în scris, potrivit
principiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b);
c) funcțiile din cadrul Consiliului director, corespunzătoare numărului prevăzut la lit. b);
d) persoanele care alcătuiesc Consiliul director, potrivit principiilor prevăzute la alin. (1) și
corespunzător numărului prevăzut la lit. b);
e) Comisia de validare este alcătuită din câte un reprezentant al fiecărui partid politic
reprezentat în cadrul Adunării generale, alții decât cei care sunt desemnați în Consiliul director; în
cazul în care în cadrul Consiliului director primarul astfel desemnat este singurul reprezentant al
unui partid politic sau este independent, Comisia de validare se constituie fără reprezentarea
acestora;
f) cenzorul, care nu poate fi membru al Consiliului director.
(4) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), coroborate cu cele ale alin. (2) al acestui articol, prin
vot deschis, se adoptă următoarele hotărâri:
a) prima, Hotărârea privind alegerea Comisiei de validare;
b) cea de-a doua, Hotărârea privind stabilirea numărului membrilor Consiliului director al
Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România și a structurii pe funcții a acestuia;
c) cea de-a treia, Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului director al Filialei
Județene Constanța a Asociației Comunelor din România, precum și a cenzorului acesteia.
(5) După aprobarea hotărârilor prevăzute la alin. (1), membrii Consiliului director se retrag
pentru alegerea pe funcții, potrivit alin. (2) lit. c), începând cu președintele Filialei Județene
Constanța a Asociației Comunelor din România și continuând în ordinea ierarhică descrescătoare a
funcțiilor. Alegerea președintelui Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România se
face, obligatoriu, prin vot secret. În cazul celorlalte funcții ale Consiliului director, se poate proceda
la alegerea lor, prin vot deschis. Se recomandă ca propunerile pentru celelalte funcții să fie
efectuate de către președintele nou-ales, pentru constituirea unei echipe.
(6) Rezultatele alegerii pe funcții se prezintă plenului sesiunii extraordinare de către un
reprezentant al Comisiei de validare, constituind prima decizie a Consiliului director.
(7) Se recomandă înființarea funcției de președinte executiv, în condițiile prevederilor art.
23 alin. (3) și (4) din Statutul-cadru al Filialei Județene … a Asociației Comunelor din România,
anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009.
Art. 4. - (1) Prin grija președintelui Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din
România se înaintează președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în termen de
cinci zile calendaristice, copii de pe hotărârile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) și c) și de pe decizia
prevăzută la art. 3 alin. (4), precum și posibilitățile de contactare operativă a membrilor Consiliului
director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România, sub sancțiunea nulității
absolute a hotărârilor/deciziei respective.
(2) Validarea alegerilor la Filiala Județeană Constanța se face în termen de cel mult trei zile
calendaristice de la data primirii documentelor de la alin. (1), prin dispoziția președintelui Asociației
Comunelor din România.
(3) Mandatul organelor alese se exercită începând cu data emiterii dispoziției președintelui,
prevăzute la alin. (2).
Art. 5. - Anexa nr. 1, OPȚIUNEA PENTRU PARTICIPAREA LA ACTUL DE CONDUCERE,
face parte integrantă din prezenta dispoziție.

PREȘEDINTELE
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

