- PREȘEDINTELE DISPOZIŢIA NR. 56
din 28.09.2018
pentru modificarea Dispoziției nr. 52 din 06.09.2018 privind convocarea Adunării
generale a Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din România, în
sesiune extraordinară, pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia
În temeiul prevederilor art. 20, alin. (171), alin. (172), alin. (174) și art. 26 alin. 12, lit. n) și alin.
(13) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România, coroborate cu cele ale art. 24 alin. (1) lit. c) teza
a doua și alin. (2) 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,
având în vedere că până la data prezentei dispoziții nu s-a înscris nici un candidat pentru
Consiliul director al Filialei județene Caraș-Severin a ACoR în cadrul Adunării generale convocate
pentru 29 septembrie 2018,
luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru Consiliul director al Filialei
Județene Caraș-Severin 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 Hotărârea Adunării generale a ACoR nr. 10 din 17 februarie 2014 privind
stabilirea de măsuri pentru transmiterea documentelor utilizând sistemele informatice,
preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. – Art. 1 alin. (1) al Dispoziției președintelui ACoR nr. 52 din 06.09.2018 se modifică după
cum urmează:
„Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Caraș-Severin a Asociaţiei Comunelor din
România, în sesiune extraordinară, vineri, 19 octombrie 2018, începând cu ora 17:00, la sala de
ședințe a Căminului cultural din comuna Marga, județul Caraș-Severin”.
Art. 2. – Art. 2, alin. (2) al Dispoziției președintelui ACoR nr. 52 din 06.09.2018 se modifică
după cum urmează:
„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. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (5) din Statutul Asociației Comunelor din România. Comunele membre
pot participa numai dacă achită integral cotizația anuală datorată, precum și 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
marți, 16 octombrie 2018.
Art. 3. – Art. 2, alin. (4) al Dispoziției președintelui ACoR nr. 52 din 06.09.2018 se modifică
după cum urmează:
„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 marți, 16 octombrie 2018, în contul RO92
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BRDE 445S V304 8638 4450 deschis la BRD Victoria – București, având ca beneficiar Asociația
Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683.
Art. 4. – Art. 3, alin. (2) al Dispoziției președintelui ACoR nr. 52 din 06.09.2018 se modifică
după cum urmează:
„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 către candidat, cu cel puțin
cinci (5) zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare, respectiv până cel
mai târziu joi, 11 octombrie 2018, pentru a se putea verifica dacă persoanele respective întrunesc
condițiile stabilite prin statutul ACoR 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 ACoR 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 contractarea
operativă a cazurilor respective, telefonic, sms și/ sau poștă electronică, după caz.
Art. 5. – Anexa care include Opțiunea pentru participarea la actul de conducere face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
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