
 

–  PREȘEDINTELE  – 

 DISPOZIȚIA NR. 95 

  din 11 iunie 2021 

privind modificarea Dispoziției președintelui ACoR nr. 91 din 31 mai 2021 privind convocarea 

Adunării generale a Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, în sesiune 

extraordinară, pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia 
 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (23), alin. (24), alin. (26) și art. 26 alin. (12) lit. f) din Statutul 

Asociației Comunelor din România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 19 

alin. (1) lit. c) 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,    

luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru Consiliul director al Filialei  

Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, precum și pentru cenzorul acesteia, pentru 

mandatul 2020 – 2024,    

analizând solicitarea președintelui Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, 

primarul comunei Isverna – Ion STOICAN și ținând seama de lipsa cvorumului necesar pentru desfășurarea 

lucrărilor Adunării generale a Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, 

în temeiul art. 26 alin. (16) din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările și 

completările ulterioare,   

 

președintele Asociației Comunelor din România emite prezenta dispoziție.   
 

Art. I. – Dispoziția președintelui ACoR nr. 91 din 31 mai 2021 privind convocarea Adunării generale a 

Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, pentru alegerea 

Consiliului director și a cenzorului acesteia se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din 

România, în sesiune extraordinară, în data de 02 septembrie 2021, ora 12:00, în Sala Mare a Palatului 

Administrativ, Strada Traian, nr. 89, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți, România”. 

2. La articolul 2, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(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. (1) 

lit. e), alin. (2) și alin. (6) din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările și completările 

ulterioare. 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 târziu cu două zile lucrătoare înainte de data organizării activității, respectiv, până cel târziu luni, 30 

august 2021, în contul 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.” 

„(4) Potrivit prevederilor art. 13 alin. (9) din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările 

și completările ulterioare, în cazul unui membru nou care a aderat la ACoR, 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 târziu cu două zile lucrătoare înainte 



de data organizării activității, respectiv, până cel târziu luni, 30 august 2021, în contul 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.” 

 

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Potrivit art. 20 alin. (27) și alin. (28) din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările 

și completările ulterioare, candidaturile pentru Consiliul director al filialei județene se transmit, prin poștă 

electronică la adresa de poștă electronică contact@acor.ro, în format .pdf, semnate de către candidat, cu 

cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare, respectiv până cel târziu 

miercuri, 25 august 2021, pentru a se putea verifica dacă persoanele respective întrunesc condițiile stabilite 

prin statutul ACoR pentru a fi alese în Consiliul director. Lista cu persoanele care îndeplinesc condițiile de a 

fi alese, prevăzute la art. 13 alin. (6) – (9), 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 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. II. – Persoanele care au transmis opțiunea pentru participarea la actul de conducere al Filialei 

Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România potrivit prevederilor Dispoziției președintelui ACoR 

nr. 91 din 31 mai 2021 sunt luate în considerare, fără nicio altă procedură. 

 

Art. III. – Prezenta dispoziție: 

a) se publică pe pagina de internet a ACoR, prin grija președintelui executiv al ACoR; 

b) se publică pe pagina de internet a filialei județene, prin grija președintelui acesteia; 

c) se comunică tuturor comunelor membre din județ, prin grija președintelui acesteia, respectiv prin 

grija doamnei Măriuca PETRE, șef departament comunicare și relații publice al ACoR, prin intermediul poștei 

electronice. 

 

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  


