
 

–  PREȘEDINTELE  – 

 DISPOZIȚIA 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,    

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. 1. – (1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Mehedinți a Asociației 

Comunelor din România, în sesiune extraordinară, în data de 17 iunie 2021, ora 12:00, în Sala Mare 

a Palatului Administrativ, Strada Traian, nr. 89, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Județul 

Mehedinți, România. 

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează:   

a) alegerea Consiliului director al Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România 

pentru mandatul 2020 – 2024;   

b) alegerea cenzorului Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România pentru 

mandatul 2020 – 2024.   

(3) Ordinea de zi a sesiunii extraordinare, care include alegerile prevăzute la alin. (2), se  

comunică primarilor comunelor membre ale ACoR din județul Mehedinți, prin grija domnului Ion 

STOICAN, primarul comunei Isverna, președintele Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor 

din România. 

(4) În sesiunea extraordinară a Adunării generale a Filialei Județene Mehedinți a Asociației 

Comunelor din România se aprobă structura Consiliului director al Filialei Județene Mehedinți a 

Asociației Comunelor din România, pe funcții, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) și (4) din prezenta 

dispoziție.    

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 Mehedinți 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 domnul Ion 

STOICAN și 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. 

(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, 14 iunie 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) 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 în condițiile prevăzute la alin. (2). Prezentarea listei se face la începutul lucrărilor 

sesiunii.   

(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, 14 iunie 

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.   

(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 Nicolae BEG, președintele Filialei Județene Caraș-Severin a ACoR, primarul comunei 

Marga, având următoarele posibilități de contactare: adresa de poștă electronică – 

primaria.marga@gmail.com și telefon – 0766.445.214; 

b) domnul Gheorghe EPURE, președintele Filialei Județene Gorj a ACoR, primarul comunei 

Polovragi, având următoarele posibilități de contactare: adresa de poștă electronică 

–  pr@comunapolovragi.ro și telefon – 0785.256.051; 

c) domnul Silviu-Dorel PREDUȘ, președintele Filialei Județene Dolj a ACoR, primarul comunei 

Ostroveni, având următoarele posibilități de contactare: adresa de poștă electronică – 

comunaostroveni@yahoo.com și telefon – 0749.152.980. 

 

Art. 3. – (1) Pentru constituirea Consiliului director al Filialei Județene Mehedinți a Asociației 

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;   
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b) accesul neîngrădit și garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară sau minoritară 

la nivelul județului Mehedinți, în situația în care aceștia optează pentru a fi membru în acest organ de 

conducere colegial, potrivit lit. a);    

c) o repartiție geografică echilibrată a comunelor membre ale Asociației Comunelor din România 

pe teritoriul județului Mehedinți;   

d) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor comunelor 

membre ale Asociației Comunelor din România din județul Mehedinți;   

e) o reprezentare echitabilă a femeilor și a bărbaților în Consiliul director al Filialei Județene 

Mehedinți a Asociației Comunelor din România.   

(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, 09 iunie 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.   

(3) Prin hotărâri ale Adunării generale a Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din  

România, cu votul deschis al majorității reprezentanților comunelor din lista prevăzută la art. 2 alin. (3), 

se aprobă, în următoarea ordine:   

a) numărul membrilor Consiliului director, pe baza opțiunilor prezentate în scris, potrivit principiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. a) și b);   

b) funcțiile din cadrul Consiliului director, corespunzătoare numărului prevăzut la lit. a);   

c) persoanele care alcătuiesc Consiliul director, potrivit principiilor prevăzute la alin. (1) și 

corespunzător numărului prevăzut la lit. a);    

d) 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 stabilirea numărului membrilor Consiliului director al Filialei Județene 

Mehedinți a Asociației Comunelor din România și a structurii pe funcții a acestuia;   

b) cea de-a doua, Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului director al Filialei Județene 

Mehedinți a Asociației Comunelor din România, precum și a cenzorului acesteia.   

(5) După aprobarea hotărârilor prevăzute la alin. (4), membrii Consiliului director se retrag pentru 

alegerea pe funcții, potrivit alin. (3) lit. c), începând cu președintele Filialei Județene Mehedinți a 

Asociației Comunelor din România și continuând în ordinea ierarhică descrescătoare a funcțiilor. 

Alegerea președintelui Filialei Județene Mehedinți a 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, constituind prima 

decizie a Consiliului director.    

Art. 4. – Prin grija președintelui Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România 

se înaintează președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în termen de 15 zile, hotărârile 

prevăzute la art. 3 alin. (4) și decizia prevăzută la art. 3 alin. (5), precum și posibilitățile de contactare  

operativă a membrilor Consiliului director al Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din 

România, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârilor/deciziei respective.   



Art. 5. – Anexa care include Opțiunea pentru participarea la actul de conducere face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.   

Art. 6. – 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, prin 

intermediul poștei electronice. 

 

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

 
  



Anexă 

la Dispoziția președintelui ACoR nr. 76/04.05.2021 

 

OPȚIUNEA PENTRU PARTICIPAREA LA ACTUL DE CONDUCERE 

 

Subsemnata/Subsemnatul, 

…………………....................................................................……………………………………………., având calitatea de 

primar al comunei ………..........................………...........................................................………………….., potrivit 

principiilor prevăzute la art. 24 lit. a) și b) din Statutul-cadru al Filialei Județene a Asociației Comunelor din România, 

optez să fac parte din Consiliul director al Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România. 

Data: ... ................ 2021                                  Semnătură .....................................  
 

Nr. telefon mobil: …………………………...................……………................….………….....….; 

Nr. telefon primărie: ……………………………………...............................….………….....…....; 

Nr. fax: …………………………….......................................................………….…....….………; 

Adresa de poștă electronică: ………………………..................................………….….....…….; 

Numărul Hotărârii Consiliului Local de aderare la ACoR: .......................................................; 

Partidul politic în care sunt înscris la data prezentului document: ......................................... . 

 

Vă rugăm să atașați prezentului document copia după Cartea de identitate.  

Vă rugăm să trimiteți opțiunile de conducere la adresa de poștă electronică contact@acor.ro. 

Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0722.249.113. 
 
 
Extras din Statutul-cadru al Filialei Județene a Asociației Comunelor din România: 
 „Art. 24. – Principiile de bază privind constituirea Consiliului director al Filialei, sunt următoarele: 
  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”; 
  b) accesul neîngrădit și garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară sau minoritară la nivelul 
județului, în situația în care aceștia optează pentru a fi membru în acest organ de conducere colegial, potrivit principiului 
prevăzut la lit. a); 

c) o reprezentare echitabilă a femeilor și a bărbaților; 
  d) o reprezentare geografică echilibrată a comunelor membre ale Filialei; 
  e) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor comunelor membre ale 

Filialei;” 
 
Extras din Statutul Asociației Comunelor din România, consolidat la data de 28 octombrie 2020: 

„Art. 20. – 
(27) Candidaturile pentru consiliul director al filialei județene se transmit, prin poștă electronică la adresa 

contact@acor.ro, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data organizării sesiunii extraordinare respective, 
pentru a se putea verifica dacă persoanele respective întrunesc condițiile stabilite prin prezentul statut pentru a fi alese 
în consiliul director. 

(28) 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 mai târziu cu două zile lucrătoare 
înainte de înainte de data organizării sesiunii extraordinare respective, prin contactarea operativă a cazurilor 
respective, telefonic, sms și/sau poștă electronică, după caz.” 

 

*) Prin completarea acestui document, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate. 
Sunt de acord ca ACoR să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile Regulamentului 
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. 

mailto:contact@acor.ro
mailto:contact@acor.ro

