Comunicat de presă

În perioada 16 – 19 februarie 2014 va avea loc la București, Hotel Rin Grand
(Șoseaua Vitan-Bârzești, nr. 7D) cea de-a XVII-a sesiune ordinară a Adunării generale a
Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R.)
Evenimentul are ca temă centrală „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și
AUTORITATE ÎN ASOCIAȚIE - 2014” și este organizat sub înaltul patronaj al domnului
Dacian CIOLOȘ, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru agricultură și
dezvoltare rurală.
Cea de-a XVII-a sesiune ordinară a Adunării generale a A.Co.R. va beneficia de
prezenţa a peste 500 de primari de comune din țară, membri ai asociației, iar din partea
Guvernului României sunt aşteptaţi să participe:
DOMNUL Victor-Viorel PONTA, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI;
DOMNUL Nicolae-Liviu DRAGNEA, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE;
DOMNUL Daniel CONSTANTIN, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE;
DOMNUL Titus CORLĂȚEAN, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE;
DOAMNA Rovana PLUMB, MINISTRUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE;
DOMNUL Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII;
DOMNUL Remus PRICOPIE, MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
DOAMNA Mariana CÂMPEANU, MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI
SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE;
DOMNUL Eugen-Orlando TEODOROVICI, MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE;
DOMNUL Sorinel-Gigel ȘTIRBU, MINISTRUL CULTURII;
DOMNUL Liviu VOINEA, MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET;
DOMNUL Mihnea COSTOIU, MINISTRUL DELEGAT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ;
DOAMNA Lucia-Ana VARGA - MINISTRUL DELEGAT PENTRU APE, PĂDURI ŞI
PISCICULTURĂ.
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Reprezentarea europeană este asigurată prin prezenţa delegaţilor din partea
Asociației primarilor din mediul rural din Franța (Association des Maires Ruraux de France)
și ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).
Lucrările Adunării Generale vor include subiecte legate de activitatea curentă a
asociaţiei, evaluarea Acordului de parteneriat încheiat între Asociația Comunelor din
România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, propuneri legislative
menite să îmbunătăţească activitatea de la nivelul comunelor, prezentarea proiectelor cu
finanţare europeană nerambursabilă implementate de A.Co.R., conferirea titlului,
certificatului, plachetei și diplomei de excelență „PRIMAR DE 4 STELE”, ce se acordă
primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de
apreciere deosebită pentru alegerea de patru ori în această funcție, etc.
A.Co.R. este o asociație de utilitate publică înființată în anul 1997, una dintre cele
patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale. Misiunea sa este
de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi
principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. Activitatea desfășurată până
în prezent a avut în vederea reprezentarea comunelor în forurile legislative, dezvoltarea de
programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune, implementarea de
proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale etc.
În data de 19 februarie 2014, începând cu ora 11.45, va avea loc conferinţa de
presă, prilej cu care vor fi prezentate concluziile celei de-a XVII-a sesiuni ordinare a
Adunării generale a A.Co.R.
Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul www.acor.ro sau la telefon 0737000972,
persoană de contact Marius GUBERNAT, directorul Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice
A.Co.R. (marius.gubernat@acor.ro ).
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