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PREȘEDINTELE

–

Sesiune solemnă de celebrare a 200 de ani de la Revoluția română de la 1821 condusă de Tudor VLADIMIRESCU,
unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României.
„Țăranul a zidit această țară ca pe o catedrală a
credinței și a înscris pentru veșnicie, pe cer, cu
sudoarea frunții lui, strălucirea identitară a stelei
acestei națiuni.” Dinu SĂRARU, 19 februarie 2018

„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!”
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a XIV-a
sesiuni ordinare a Adunării generale a A.Co.R. la data de 28.02.2011,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000,
PREȘEDINTE DE ONOARE AL A.Co.R.

DISPOZIȚIA NR. 23
din 01 februarie 2021
privind convocarea Adunării generale, în cea de-a 24-a sesiune ordinară,
precum și a Consiliului director, în ședință ordinară pe semestrul I/2021,
în zilele de 21, 22 și 23 februarie 2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) și m), art. 17 alin.
(1) lit. a) – c), art. 22 alin. (1) lit. a), e) și f) și art. 25 alin. (2) din Statutul Asociației Comunelor din
România, reformulat,
luând în considerare necesitatea organizării activității Asociației Comunelor din România,
precum și a filialelor județene ale acesteia, în anul 2021, mai ales că pe data de 27 septembrie
2020 au fost organizate alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, ceea ce impune
efectuarea alegerilor organelor de conducere la nivelul filialelor județene ale A.Co.R.,
având teme de referință, ca propuneri, pentru cea de-a 24 sesiune ordinară: SATUL și
STATUL de la TEMELIE la VIITOR sau ȚARA fără ȚĂRANI, CE-AR FI? ori SATUL și STATUL –
TRECUT, PREZENT și VIITOR, în condițiile în care cei care ne-am asumat să reprezentăm această
lume a satului, în lume și peste timp, ne confruntăm de la an la an cu mari și mari greutăți; prin
această acțiune dorim să marcăm masacrarea SIMBOLURILOR, ARMONIEI și TRADIȚIILOR, în
plină ascensiune urbanistică, uneori chiar lipsită de rațiune, într-o goană în care motivația este doar
economia exprimată prin monedă de schimb, uitând că satul a fost, este și va fi, furnizor de
bunăstare, având o valoare inestimabilă, o valoare peste orice altă valoare,
cum demersul A.Co.R. se întemeiază și pe faptul că, începând cu 1998, prin Agenda de la
Lisabona, spațiul rural este definit ca una dintre valorile fundamentale și definitorii pentru
Europa, care trebuie prezervată, îngrijită și promovată, după cum, „zona rurală nu trebuie să fie
privită doar ca o problemă, ci și ca o oportunitate”,
analizând ecourile pozitive marcate de lucrările celei de-a 23-a sesiuni ordinare a Adunării
generale a A.Co.R., organizată între 16 și 19 februarie 2020, cu tema: „Satul românesc, parte
integrantă a ruralului european”, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României,
Excelența Sa, domnul Klaus-Werner IOHANNIS,
conștienți că: „Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște

părinții.”1, după cum „Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea,
vitalizează memoria, oferă călăuzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din antichitate.”2, fapt pentru
care lucrările din acest an sunt integrate sesiunii solemne de celebrare a 200 de ani de la
Revoluția română de la 1821 condusă de Tudor VLADIMIRESCU,
dat fiind faptul că în anul viitor se împlinesc 25 de ani de la constituirea Asociației Comunelor
din România, preconizăm ca organizarea lucrărilor celei de-a 25-a sesiuni ordinare a Adunării
generale a A.Co.R., cu caracter festiv, să se desfășoare la Ateneul Român, în perioada 20 – 22
februarie 2022, având pe siglă mențiunea: „A.Co.R. – 25, 1997 – 2022”,
ținând seama de cerințele impuse pentru organizarea unor astfel de activități, potrivit
prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor
conexe acesteia,
în scopul evidențierii anuale a persoanelor cu rezultate meritorii în domeniul
administrației publice locale, precum și a celor cu o contribuție deosebită în procesul de
descentralizare administrativă și financiară, potrivit propriului sistem de decorații, medalii,
titluri și premii, coroborat cu faptul că în acest an se impun măsuri speciale pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru acordarea acestor
distincții se preconizează evidențierea prin publicarea pe internet a beneficiarilor, iar
înmânarea diplomelor și a trofeelor să se materializeze, în funcție de condițiile concrete
pentru respectarea cerințelor legale, prin oricare din următoarele modalități, potrivit opțiunii
președinților filialelor județene ale A.Co.R.:
a) înmânarea, într-o sesiune extraordinară a Adunării generale a A.Co.R., la o dată la
care este permisă participarea numărului corespunzător de beneficiari;
b) înmânarea într-o reuniune statutară la nivelul fiecărei filiale județene a A.Co.R.;
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,
luând în considerare importanța analizei activităților și proiectelor pe care Asociația
Comunelor din România le implementează,
în temeiul art. 26 alin. (12) lit. d) din Statutul
reformulat,

Asociației Comunelor din România,

președintele Asociației Comunelor din România emite prezenta dispoziție:
Art. 1. – (1) Se convoacă, începând de duminică, 21 februarie 2021, ora 15:00, până
marți, 23 februarie 2021, ora 11:30:
a) Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, în cea de-a 24-a sesiune
ordinară;
b) Consiliul director al Asociației Comunelor din România, în ședință ordinară
pe semestrul I/2021.
(2) Lucrările desfășurate luni, 22 februarie 2021, sunt integrate sesiunii solemne de
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celebrare a 200 de ani de la Revoluția română de la 1821 condusă de Tudor VLADIMIRESCU.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) se desfășoară, după cum urmează:
a) în sala de conferințe a Hotelului Radisson Blu, Calea Victoriei, nr. 63-81, București,
codul poștal 010065 ➢ duminică, 21 februarie 2021, între orele 15:00 și 19:00, și marți, 23 februarie
2021,între orele 9:00 și 11:30;
b) în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, strada Boteanu, nr. 1, București,
codul poștal 010292 ➢ luni, 22 februarie 2021, începând cu ora 9:303, cu participarea unor
înalți demnitari din Guvernul României, precum și marcante personalități academice. La
această solemnitate primarii comunelor sunt rugați să poarte eșarfa având culorile
drapelului național, ca semn distinctiv.
(4) La lucrările prevăzute la alin. (3) lit. b) se prezintă și dezbat următoarele teme:
a) în deschidere, temele propuse sunt: SATUL și STATUL de la TEMELIE la VIITOR sau
ȚARA fără ȚĂRANI, CE-AR FI? ori SATUL și STATUL – TRECUT, PREZENT și VIITOR; sunt
invitate să participe personalități academice marcante;
b) consolidarea parteneriatului cu administrația publică centrală prin realizarea unor întâlniri
periodice, cel puțin anuale, sub genericul „GUVERNUL ROMÂNIEI MAI APROAPE DE CETĂȚENI
PRIN ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA”, potrivit prevederilor art. 6 alin..(1) lit. c) din
Statutul Asociației Comunelor din România. Sunt invitați să participe înalți demnitari din
Guvernul României.
(5) Convocarea prevăzută la alin. (1) și (3) lit. a) vizează, cu precădere:
a) 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;
b) analiza activității filialelor județene ale A.Co.R. și a situației plăților obligațiilor financiare ale
comunelor membre;
c) analiza gradului de implementare a activității de audit public intern prin cooperare
desfășurate la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, precum și a altor
activități;
d) discutarea principalelor priorități și direcții de dezvoltare ale Asociației Comunelor din
România;
e) modalitatea de evidențiere și de transmitere a trofeelor prevăzute la art. 4;
f) aprobarea, de principiu, a locului și a datei organizării lucrărilor celei de-a 25-a sesiuni
ordinare a Adunării generale a A.Co.R., propunând să se desfășoare la Ateneul Român, în perioada
20 – 22 februarie 2022, având pe siglă mențiunea: „A.Co.R. – 25, 1997 – 2022”;
g) aprobarea Raportului de activitate a Asociației Comunelor din România pe anul 2020;
h) analiza Raportului de audit financiar al Asociației Comunelor din România pe anul 2020.
i) aprobarea Bilanțul contabil și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
j) aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 2021.
(6). Ordinea de zi a sesiunii extraordinare/ședinței extraordinare poate suferi unele
modificări, în funcție de disponibilitatea înalților demnitari din administrația publică centrală.
(7) Programul detaliat al lucrărilor sesiunii ordinare a Adunării generale, precum și al
ședinței ordinare a Consiliului director al Asociației Comunelor din România, se publică pe
pagina de internet a ACoR până luni, 15 februarie 2021.
(8) Materialele care, potrivit prevederilor Statutului Asociației Comunelor din România, fac
obiectul aprobării la nivelul Adunării generale, în condițiile participării unui număr limitat impus

Se preconizează ca lucrările să se finalizeze până cel mai târziu la ora 15:30, astfel cum este prevăzut în contractul
de închirierii a sălii.
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pentru organizarea unor astfel de activități, potrivit prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, precum și a reglementărilor conexe acesteia, se supun următoarei
proceduri, în ordinea:
a) se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro până cel mai târziu luni, 15
februarie 2021, ora 16:00;
b) primarii care au obiecții sau propuneri asupra materialelor respective le înaintează
președinților filialelor județene prezenți la lucrările prevăzute la alin. (1) spre a fi prezentate
Consiliului director;
c) materialele aprobate de Consiliul director se publică pe pagina de internet la adresa
www.acor.ro, până cel mai târziu marți, 23 februarie 2021, ora 16:00;
d) primarii comunelor membre ale A.Co.R. care nu sunt de acord sau se abțin asupra
materialelor publicate potrivit lit. c), transmit la adresa de poștă electronică contact@acor.ro
opțiunea respectivă, până cel mai târziu, vineri, 26 februarie 2021, ora 16:00;
e) primarii comunelor membre ale A.Co.R. care nu transmit opțiunea potrivit lit. d) se
consideră că sunt de acord cu materialele adoptate.
(8) Toate opțiunile se publică pe pagina de internet la adresa: www.acor.ro, în forma
comunicată. În atare condiții, redactarea textelor se face cu respectarea strictă a regulilor
gramaticale și de ortografie.
Art. 2. – (1) La lucrările prevăzute de prezenta dispoziție participă:
a) în sălile menționate la art. 1 alin. (3), primari ai comunelor membre ale Asociației
Comunelor din România, respectiv cei care intră sub incidența alin. (5);
b) prin intermediul platformei informatice ZOOM, luni, 22 februarie 2021, potrivit mențiunii
de la art. 1 alin. (3) lit. b), primari ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România,
membrii ai Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, membrii
Asociației Profesioniștilor în Audit Public și Control Intern Managerial; modalitatea de accesare se
comunică până cel mai târziu joi, 18 februarie 2021, ora 16:00, la adresa: www.acor.ro.
(2) Cazarea participanților la activitățile statutare ale Asociației Comunelor din
România, respectiv a celor prevăzuți la alin. (5), se asigură la Hotelul Radisson Blu, Calea
Victoriei, nr. 63-81, București, codul poștal 010065, doar pe baza Fișei de înscriere transmisă
de fiecare participant prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
(3) Fișa de înscriere se găsește pe pagina de internet a Asociației Comunelor din
România.
(4) Comunicarea Fișei de înscriere de către persoanele interesate se face la telefon/fax:
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 12 februarie 2021, nu se garantează
cazare.
(5) Înscrierea pentru participarea la lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1), ținând seama
de prevederile art. 16 alin. (1) lit. d) din Statutul Asociației Comunelor din România, reformulat,
coroborat cu disponibilitatea privind cazarea, se garantează nivelului reprezentativ național, în
limita a cel mult 50 de camere, în următoarea ordine:
a) președinții filialelor județene ale A.Co.R. sau, după caz, supleanții acestora;
b) vicepreședinții pentru relații externe;
c) secretarul general al A.Co.R.;
d) președintele A.Co.R.;
e) membrii de onoare ai A.Co.R;
f) Ion IANĂȘI, primarul comunei Vladimir, județul Gorj, pentru înmânarea plachetei omagiale
4

„1821 – 2021 ... 200 de ani de la Revoluția română condusă de Tudor VLADIMIRESCU”.
(6) Plata se face potrivit datelor din fișa de înscriere, inclusiv pentru cei care utilizează
aplicația informatică ZOOM.
(7) Nu pot participa fizic la lucrări decât primarii cazați potrivit alin. (2) – (6).
(8) Ceilalți primari, precum și orice alt personal, de la nivelul comunelor membre ale
A.Co.R., pot participa la lucrările ce se desfășoară în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, luni, 22 februarie 2021, începând cu ora 9:30, prin intermediul aplicației informatice
ZOOM, astfel cum este prevăzut la alin. (1) lit. b), precum și în fișa de înscriere.
Art. 3. – ( 1 ) Participanții, precum și primarii comunelor care nu participă la aceste lucrări,
pot transmite problemele 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
se transmit pe adresele de poștă electronică acor@acor.ro și contact@acor.ro până cel târziu luni,
15 februarie 2021.
(2) Toate problemele comunicate se publică pe pagina de internet la adresa
www.acor.ro, în forma comunicată. În atare condiții, redactarea textelor se face cu
respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.
Art. 4. – (1) În anul 2021 se acordă, potrivit prevederilor alin. (2) – (5), următoarele distincții:
a) titlul, certificatul, trofeul și diploma de excelență „PRIMAR DE 3 STELE” primarilor
comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită
pentru alegerea de 3 ori în această funcție; titlul, certificatul, trofeul și diploma de excelență
„PRIMAR DE 8 STELE”, „PRIMAR DE 7 STELE” și „PRIMAR DE 6 STELE” se acordă cu ocazia
celei de-a 25-a sesiuni ordinare, în anul 2022, SESIUNEA ANIVERSARĂ, LA UN SFERT DE
VEAC;
b) ordinul, 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 15-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 12-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 7-a;
e) ordinul, trofeul și diploma „ZETEA”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de
apreciere pentru atragerea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în
mediul rural – ediția a 5-a.
f) ordinul, trofeul și diploma „Dinu SĂRARU”, comunelor și/sau primarilor acestora sau
unităților locale ale cultelor ori asociațiilor religioase, după caz, recunoscute în România, cu scopul
de a aprecia public, rolul acestora pentru asumarea statutului de factori ai păcii sociale, precum și
pentru abnegația depusă, în sprijinirea de proiecte/programe cu rol educațional, social-caritabil,
cultural și de parteneriat social, în mediul rural, pentru susținerea categoriilor defavorizate,
combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susținere a familiei
pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia – ediția a 4-a.
(2) Pentru selectarea în vederea conferirii premiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), primarii
comunelor pot înainta fișe de înscriere până cel mai târziu luni, 15 februarie 2021. Se vor acorda
maximum 8 premii din fiecare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), cel mult unul pe județ la o
anumită categorie, și cel mult două pe județ la categorii de premii diferite, numai pentru comunele
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membre ACoR, cu cotizația anuală datorată achitată. Criteriile de selecție, pentru fiecare dintre
premiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), sunt conținute în fișele de înscriere care se transmit odată
cu prezenta dispoziție.
(3) Modalitățile de evidențiere și de înmânare a distincțiilor prevăzute la alin. (1), în
funcție de măsurile speciale impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, se asigură, pe parcursul anului 2021, potrivit opțiunii președinților filialelor
județene ale A.Co.R., astfel:
a) prin înmânarea, într-o sesiune extraordinară a Adunării generale a A.Co.R., la o dată
la care este permisă participarea numărului corespunzător de beneficiari;
b) prin înmânarea într-o reuniune statutară la nivelul fiecărei filiale județene a A.Co.R.
(4) Titularii trofeelor prevăzute la alin. (1), de la instituirea acestora, se publică pe pagina de
internet la adresa www.acor.ro, la eticheta „GALERIA LAUREAȚILOR”.
(5) Prețurile trofeelor se comunică în timp util.
Art. 5. – (1) Obligațiile financiare rezultate ca urmare a acordului de aderare la Asociația
Comunelor din România, sunt:
Cotizația anuală
Cotizația anuală
Cotizația anuală
datorată pentru anii
datorată pentru anii
datorată începând
Numărul locuitorilor comunei
2012-2014,
2015-2018,
cu 1 ianuarie 2019,
în lei *
în lei *
în lei **
4
0
1
2
3
1.000
a) Până la 1.500, inclusiv
500
600
b) între 1.501 și 3.000, inclusiv
600
750
1.150
c) între 3.001 și 5.000, inclusiv
700
900
1.300
d) între 5.001 și 10.000, inclusiv
800
1.100
1.500
e) între 10.001 și 20.000, inclusiv
900
1.300
1.700
f) între 20.001 și 50.000, inclusiv
900
1.500
1.900
* Suma care se virează filialelor județene ale A.Co.R. se calculează la nivelurile prevăzute în col. 2 și 3.
** Cuprinde suma de 400 de lei, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Statutul Asociației Comunelor din România, cu
modificările și completările ulterioare, care se constituie pentru construirea Casei Comunelor României, în București. Sumele încasate
pentru construirea Casei Comunelor României se virează în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna expirată, în cont distinct,
încasările fiind evidențiate pe pagina www.acor.ro.

(2) Obligațiile financiare prevăzute la alin. (1) se achită integral, în contul nr. RO79 RZBR
0000 0600 2219 0243 deschis la Raiffeisen Bank sucursala București, având ca beneficiar
Asociația Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683, până
cel mai târziu, joi, 18 februarie 2021, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului. Orice alte
informații privind cotizația se pot descărca de pe pagina de internet www.acor.ro sau se pot obține
de la domnișoara Adriana-Adelina PREDA, având următoarele posibilități de contactare: telefon ➢
0744.759.577 și adresă de poștă electronică adelina.preda@acor.ro.
Art. 6. – Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet a Asociației Comunelor din
România prin grija domnului Nicu ZECHERU, responsabil cu tehnologia informației în cadrul ACoR.
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
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