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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 23 aprilie 2009, 

 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului director  
 

 
Pe data de 23 aprilie 2009, începând cu ora 9:00, la Centrul de conferinţe din Malmö, 

Suedia, a avut loc şedinţa extraordinară a consiliului director. 
 
Preşedintele şedinţei: domnul Emil DRĂGHICI, preşedintele Asociaţiei Comunelor 

din România. 
Fiind prezentă majoritatea membrilor consiliului director (vezi Anexa nr. 1), 

ședința este statutar constituită, în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. d) din Statutul 
Asociaţiei Comunelor din România. 

Consiliul director a fost convocat prin Dispoziţia preşedintelui nr. 6 din 18 
decembrie 2008.  
 

Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI începe şedinţa într-un mod atipic: prin a ura „La 
mulţi ani!” celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de „Sfântul Gheorghe”. De asemenea, 
domnul preşedinte se foloseşte de prilejul şedinţei extraordinare a consiliului director pentru a-
i mulţumi domnului Valerică ZAMFIRESCU pentru tot ceea ce a realizat în perioada în care a 
a ocupat funcţia de preşedinte al Filialei Judeţene Vrancea a Asociaţiei Comunelor din 
România.  

Domnul Emil DRĂGHICI dă citire unei scrisori de mulţumire adresată domnului 
Valerică ZAMFIRESCU, după care o înmânează acestuia. Membrii consiliului director sunt de 
acord cu ceea ce este scris în conţinutul scrisorii. Domnul Valerică ZAMFIRESCU mulţumeşte 
pentru gest şi urează succes celorlalţi primari în atingerea performanţei Filialei Judeţene 
Vrancea a Asociaţiei Comunelor din România 

 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI supune la vot ordinea de zi a şedinţei (vezi 

Anexa nr. 2 - Dispoziția președintelui nr. 6/2008) fiind aprobată cu unanimitate.  
După aceasta, președintele A.Co.R., supune discuțiilor ordinea de zi, punct cu punct.  
 
1. Analiza rezultatelor alegerilor la unele filiale judeţene ale Asociaţiei 

Comunelor din România 
 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI enumeră filialele judeţene ale Asociaţiei 

Comunelor din România care au ţinut adunarea generală, având loc alegeri pentru organele de 
conducere: Filiala Judeţeană Constanţa, Filiala Judeţeană Alba, Filiala Judeţeană Cluj, Filiala 
Judeţeană Ialomiţa, Filiala Judeţeană Prahova, Filiala Judeţeană Sălaj, Filiala Judeţeană 
Neamţ, Filiala Judeţeană Vrancea. Având în vedere întreaga experienţă de la toate aceste 
adunări generale, concluzia este că cel mai bine aceasta s-a desfăşurat la Filiala Judeţeană 
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Vrancea. Înaintea datei la care fusese convocată adunarea generală, zi de zi, se făcea o 
confruntare a listei cu cei care au plătit şi aveau drept de vot. Cincisprezece reprezentanţi ai 
comunelor au plătit chiar în ziua şedinţei. Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI precizează că 
la plata cotizaţiilor Filiala Judeţeană Vrancea a Asociaţiei Comunelor din România stă cel mai 
bine din ţară. Din şaizeci şi opt de comune ale filialei, doar nouă nu au avut drept de vot din 
cauza neplăţii cotizaţiei. În acest mod ar trebui să se procedeze la toate filialele. Drept exemplu 
pozitiv în privinţa desfăşurării adunării generale este dată şi Filiala Judeţeană Constanţa a 
Asociaţiei Comunelor din România. La polul opus, într-un mod negativ este exemplificată 
experienţa adunării generale a Filialei Judeţene Prahova a Asociaţiei Comunelor din România 
unde, s-a ajuns la situaţia în care primarii unor partide politice au fost daţi afară din sală de 
către un lider de partid. În această situaţie a fost pusă şi doamna Veronica IONIŢĂ care este 
raportor la Comitetul Regiunilor, iar în cazul în care nu au mai fi fost cooptată în conducerea 
filialei se creau premisele înlocuirii sale din delegația României, ceea ce prejudicia imaginea 
A.Co.R. la nivelul acestui organism european. De aceea trebuie luată în seamă contribuţia 
doamnei Veronica IONIȚĂ, dar și a domnului Alin-Adrian NICA, președintele Filialei Județene 
Timiș, în ceea ce priveşte imaginea asociaţiei noastre la nivel european. Domnul Emil 
DRĂGHICI aminteşte de încă două situaţii neplăcute: cea de la Ialomiţa şi cea de la Neamţ. În 
cazul de la Neamţ, domnul Emil DRĂGHICI dă citire răspunsului formulat la petiţia celor care 
s-au considerat nedreptăţiţi. Se pune întrebarea firească dacă este legitimă alegerea de la 
Neamţ. Domnul Emil DRĂGHICI  afirmă că doar trei participanţi aveau drept de vot întrucât 
numai ei îşi plătiseră, la zi, cotizaţia. De asemenea, domnul preşedinte susţine faptul că 
situaţia de la Filiala Judeţeană Vrancea trebuie extinsă la nivelul tuturor filialelor județene. În 
acest sens doreşte să supună aprobării membrilor consiliului director un set de măsuri. 

 
2. Stabilirea de măsuri privind alegerile la filialele judeţene 
 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI prezintă şi supune dezbaterii membrilor 

consiliului director  următoarele: 
 

Principii de bază privind constituirea  
consiliului director al filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România 

 
a) o repartiţie geografică echilibrată a comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor 

din România pe teritoriul judeţului; 
b) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor 

comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România; 
c) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în consiliul director al filialei 

judeţene a Asociaţiei Comunelor din România; 
d) voluntariatul şi asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte participarea la actul 

de conducere; 
e) accesul neîngrădit şi garantarea accesului în consiliul director al primarilor cu 

reprezentare singulară sau minoritară la nivelul judeţului respectiv; 
f) convocarea în sesiune a adunării generale în cadrul căreia se fac alegeri numai de 

către preşedintele Asociaţiei Comunelor din România; 
g) înaintarea la preşedintele Asociaţiei Comunelor din România a hotărârii/deciziilor 

privind alegerea organelor de conducere şi a procesului-verbal, în termen de cinci zile 
calendaristice de la data alegerilor, sub sancţiunea nulităţii absolute a hotărârilor/deciziilor 
respective; 

h) preşedintele A.Co.R. emite dispoziţie privind validarea alegerilor la filiala judeţeană 
respectivă în termen de cel mult trei zile calendaristice de la data primirii documentelor de la lit. 
g)  în baza acestei dispoziţii organele alese îşi pot exercita mandatul.  
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Reguli obligatorii ce trebuie avute în vedere la organizarea sesiunii adunării 

generale a filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România, în care se efectuează 
alegerea consiliului director al filialei respective 

 
1. La lucrările sesiunii respective pot participa  numai: 
    1.1. primarii comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România din judeţul 

respectiv sau împuternicţii acestora, pe bază de mandat scris al primarilor care nu pot participa 
la lucrări; 

    1.2. preşedintele şi/sau secretarul general ai/al Asociaţiei Comunelor din România; 
    1.3. membrii titulari/supleanţi ai consiliului director al Asociaţiei Comunelor din 

România de la nivelul altor judeţe, anume împuterniciţi de preşedintele Asociaţiei Comunelor 
din România; 

    1.4. persoanele care asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, anume desemnate 
de preşedintele filialei judeţene; dispoziţia prin care se nominalizează aceste persoane se 
aduce la cunoştinţa adunării generale, la începutul sesiunii respective; 

    1.5. persoanele cu atribuţii executive din structura funcţională a Asociaţiei 
Comunelor din România; 

 
2. La adoptarea oricărei hotărâri/decizii pot participa dintre persoanele prevăzute la 

pct. 1.1. numai reprezentanţii comunelor care au achitată cotizaţia anuală potrivit prevederilor 
art. 13 din Statutul Asociaţiei Comunelor din România coroborate cu cele ale hotărârii adunării 
generale privind stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii Asociaţiei Comunelor din 
România; ceilalţi reprezentanţi ai comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România nu 
pot să voteze, ci doar să asiste, pe locuri distincte de zona în care sunt situaţi 
primarii/împuterniciţii acestora cu drept de vot. 

 
3. Prin grija preşedintelui filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România, la 

intrarea în sală li se înmânează un însemn distinctiv acelor persoane cu au drept de vot, 
însemn care va fi ţinut în mână pentru exprimarea votului deschis însemnele se execută prin 
grija preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România şi sunt puse la dispoziţia preşedintelui 
filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România. 

 
4. Orice înscriere pe listă şi înmânare de însemn va putea fi făcută numai cu votul 

majorităţii persoanelor cu drept de vot care au fost prezenţi la deschiderea lucrărilor. Numărul 
persoanelor cărora li s-a înmânat însemn va fi adus la cunoştinţa adunării generale imediat 
după deschiderea lucrărilor prin grija persoanei care conduce lucrările sesiunii respective. Pe 
baza acestui număr se constată dacă adunarea generală este statutar constituită. 

   
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI întreabă ce părere au despre principii şi dacă ar 

mai trebui ceva adăugat. Domnul Cornel NANU, președintele Filialei Județene Prahova, 
susţine că realizarea plăţii cotizaţiei în ziua alegerilor organelor de conducere ale filialei 
judeţene este o greşeală. Ar trebuie un termen care să stipuleze faptul că plata trebuie făcută 
cu cel puţin o zi înaintea alegerilor. Domnul Valerică ZAMFIRESCU intervine şi spune că, în 
cazul Filialei Judeţene Vrancea, acest lucru s-a întâmplat prin hotărârea adunării generale și a 
fost deosebit de util atât în ceea ce privește realizarea de venituri pentru A.Co.R. și Filiala 
Județeană Vrancea, cât și pentru „viața” asociației, putând astfel participa mai mulți membri. 

Dezbaterile privind principiile şi regulile enunţate mai sus sunt întrerupte întrucât în 
sală intră secretarul general al Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa,  domnul 
Jeremy SMITH.  
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Domnul președinte Emil DRĂGHICI mulțumește domnului Jeremy SMITH pentru 
că a dat curs invitației de a participa la această ședință, Asociația Comunelor din România fiind 
deosebit de onorată de prezența sa, cu atât mai mult cu cât astfel de demersuri au fost făcute și 
la ultimele două adunări generale, domnia sa delegând să participe de fiecare dată pe domnul 
Christophe CHAILLOU, directorul general al Asociaţiei Franceze a Consiliului Comunelor şi 
Regiunilor din Europa. Demn de precizat este faptul că A.Co.R. este prima și singura structură 
asociativă din România care a beneficiat de prezența la nivel de secretar general al Consiliului 
Comunelor şi Regiunilor din Europa.   

Domnul Jeremy SMITH adresează cuvinte de mulţumire pentru invitaţia primită şi 
mărturiseşte că este plăcut surprins de modul interactiv şi liber în care se realizează discuţiile în 
cadrul şedinţei. De asemenea, subliniază rolul activ al Asociației Comunelor din România în 
cadrul Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa și regretă faptul că nu a putut fi prezent și 
la celelalte reuniuni ale A.Co.R. la care a fost invitat. 

 
După încheierea intervenției domnului Jeremy SMITH se continuă lucrările ședinței. 
 
Domnul Ovidiu COLCERIU, membru al Consiliului director al Filialei Județene 

Cluj, intervine şi întreabă ce se înţelege prin reprezentare echitabilă a diverselor curente 
politice existente la nivelul primarilor comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România 
şi o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în consiliul director al filialei judeţene. 
Domnul Emil DRĂGHICI explică spunând că, dacă ai un partid reprezentat printr-un singur om, 
dacă acesta doreşte, trebuie să facă parte din consiliul director al filialei județene respective. 
Domnul Emil DRĂGHICI dă exemplul Parlamentului României în care grupurile minorităţilor 
sunt reprezentate. 

Domnul Mihai RUSE, președintele Filialei Județene Brăila, nu este de acord cu 
această modalitate de ocupare a locurilor în consiliul director al filialei județene. Dumnealui dă 
exemplu situaţia în care există un partid cu treizeci de oameni şi un alt partid cu un singur om. 
Spune că dacă acel om, unicul reprezentant al partidului nu a fost ales, nu trebuie să intre în 
consiliul director. 

Domnul Ovidiu COLCERIU propune schimbarea conţinutului principiilor care au în 
vedere reprezentarea echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor 
comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România şi o reprezentare echitabilă a 
femeilor şi a bărbaţilor în consiliul director al filialei judeţene. Dumnealui propune ca fiecare 
regiune şi curent politic să aibă minim un reprezentant, minim o femeie, iar funcţiile pentru 
consiliul director să fie ocupate prin vot secret pentru eliminarea presiunii politice. Trebuie să 
existe o listă în care să se bifeze persoana dorită a ocupa o anumită funcţie. De asemenea, 
domnul Ovidiu COLCERIU aminteşte că plata cotizaţiei, la zi, este o condiţie esenţială, fără de 
care nu se poate vota. 

Domnul Alexandru DRĂGAN, președintele Filialei Județene Neamț, intervine, 
accentuând faptul că Asociaţia Comunelor din România este o structură apolitică. Aceasta nu 
trebuie transformată în modelul Parlamentului României. Consideră că cei ce vor să candideze 
trebuie să-şi prezinte din timp această candidatură, oamenii să afle despre ea, iar alegerea 
membrilor consiliului director să se facă prin vot secret. 

Domnul Ion CIOCAN, membru al Consiliului director al Filialei Județene Olt, 
spune că trebuie să existe un respect reciproc între reprezentanţii membrilor asociaţiei. Nu ar 
mai trebui pusă problema partidelor politice atunci când se organizează alegeri la nivelul 
filialelor judeţene. De asemenea, domnul Ion CIOCAN face propunerea ca la adunările 
generale organizate la nivelul filialelor asociaţiei să fie invitate toate comunele din judeţul 
respectiv, deşi nu sunt membre ale acesteia. 

Domnul Ghiorghe BUTE, secretarul general al A.Co.R. și președintele Filialei 
Județene Galați, propune ca toate partidele să aibă minim un reprezentant în consiliul director.  
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Domnul Alin-Adrian NICA, președintele Filialei Județene Timiș, spune că 
principiile de bază privind constituirea consiliului director al filialei judeţene a Asociaţiei 
Comunelor din România, literele b) şi c) trebuie păstrate în forma în care au fost prezentate de 
domnul Emil DRĂGHICI pentru că altfel se ajunge în situaţia Filialei Judeţene Prahova. 
Tentaţia influenţei politicului există întotdeauna şi, de aceea scrisul definitivează totul, nelăsând 
nicio posibilitate de ieșire.  

Domnul Valerică ZAMFIRESCU, vicepreședinte al Consiliului director al Filialei 
Județene Vrancea, explică cum s-au desfăşurat acţiunile pregătitoare adunării generale a 
Filialei Judeţene Vrancea a asociaţiei. Au existat o serie de întâlniri de negociere. S-a stabilit de 
comun acord că toţi cei care vor avea plătită cotizaţia la zi, au drept de vot. De asemenea, s-a 
admis ideea plăţii cotizaţiei până în momentul deschiderii şedinţei adunării generale. Domnul 
Valerică ZAMFIRESCU susţine faptul că toate aceste demersuri sunt absolut necesare. 
Asociaţia Comunelor din România pentru a funcţiona şi pentru a avea rezultatele propuse 
trebuie să aibă şi susţinere financiară. 

Domnul Emil DRĂGHICI aminteşte de adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din 
România din august 2008. Setul de măsuri propus în acest moment şi anume realizarea, în 
scris, a unor reguli, sunt şi urmarea neînţelegerilor apărute la această şedinţă în Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est şi Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

 
3. Schimbarea sediului secundar al Asociaţiei Comunelor din România din str. 

Eforiei, nr. 5, codul poştal 050036, sectorul 5, Bucureşti, în Bulevardul Nicolae Bălcescu, 
nr. 21, camerele 415-416, codul poştal 010044, sectorul 1, Bucureşti. 

 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI supune la vot proiectul deciziei de schimbare a 

sediului secundar de la adresa: str. Eforiei, nr. 5, la adresa: Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.21, 
fiind adoptată în unanimitate, devenind Decizia nr. J din 23 aprilie 2009. 

 
4. Aprobarea organigramei şi a politicii de personal ale Asociaţiei Comunelor 

din România. 
 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI aduce la cunoștința membrilor consiliului 

director proiectele ce urmează a fi începute şi desfăşurate în parteneriat cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi cu alte organizaţii. Din această perspectivă este necesar să se 
gândească şi la implicaţiile acestor activităţi asupra asociaţiei. De aceea, domnul preşedinte 
supune deciziei consiliului director înfiinţarea a încă zece posturi: unul, la nivelul fiecărei regiuni 
şi restul, la nivelul „asociaţiei mamă”. Propunerea domnului Emil DRĂGHICI este adoptată în 
unanimitate și devine Decizia nr. J din 23 aprilie 2009.  

 
5. Aprobarea colaborării cu Asociaţia Oraşelor din România privind susţinerea 

reciprocă în relaţia cu autorităţile administraţiei publice centrale şi judeţene. 
 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI consideră că o relaţie de colaborare cu 

Asociaţia Oraşelor din România ar fi benefică Asociaţiei Comunelor din România, între cele 
două, neexistând foarte multe elemente care să le diferenţieze. Domnul Teodor Dumitru 
BANCIU, preşedintele  Asociaţiei Oraşelor din România, este un om deschis cu care se poate 
relaţiona foarte bine. Prin urmare, domnul preşedinte Emil DRĂGHICI crede faptul că ar 
exista avantaje de părţile ambelor asociaţii, dacă se ajută prin susţinerea anumitor puncte de 
vedere comune în cazul în care una din asociaţii nu poate participa la şedinţă. Consiliul director 
este în unanimitate de acord cu propunerea domnului Emil DRĂGHICI, adoptându-se astfel 
Decizia nr. J din 23 aprilie 2009. 
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6. Propuneri de modificare şi completare a Statutului Asociaţiei Comunelor din 
România, precum şi stabilirea grupului de lucru pentru elaborarea acestor 
amendamente. 

 
În vederea modificării şi completării Statutului Asociaţiei Comunelor din România, 

membrii consiliului director propun un grup de lucru format din: domnul Lucian CORLĂU, 
primarul comunei Vlădeni, judeţul Ialomiţa; domnul Dorinel SOARE, primarul comunei 
Niculeşti, judeţul Dâmboviţa; domnul Mihai RUSE, primarul comunei Măxineni, judeţul Brăila; 
domnul Emilian Gheorghe POP, primarul comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş; doamna 
Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa; doamna Maria PETRARIU, 
primarul comunei Vânători-Nemţ, judeţul Neamţ; domnul Sandu BERCEAN, primarul comunei 
Meseşenii de Jos, judeţul Sălaj; domnul Alexandru DRĂGAN, primarul comunei Taşca, 
judeţul Neamţ; domnul Ionel DRAGU, primarul comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea; domnul 
Gheorghe STANCU, primarul comunei Bascov, judeţul Argeş; domnul Ion CIOCAN, primarul 
comunei Osica de Sus, judeţul Olt; domnul Nicolae PANDEA, primarul comunei Ktefan cel 
Mare, judeţul Călăraşi. 

Coordonatorul grupului se decide de către consiliul director să fie domnul Nicolae 
PANDEA, primarul comunei Ktefan cel Mare, judeţul Călăraşi. 

 
7. Stabilirea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului intern de 

funcţionare a consiliului director al Asociaţiei Comunelor din România, Statutul filialelor 
judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, Regulamentul intern de funcţionare a 
consiliului director al filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România. 

 
Este propus de domnul preşedinte Emil DRĂGHICI şi acceptat în unanimitate de 

către consiliul director al asociaţiei, ca grupul de lucru pentru activitatea de elaborare a 
documentelor prevăzute la punctul 7, să fie acelaşi care lucrează la modificarea şi completarea 
Statutului Asociaţiei Comunelor din România și să aibă și același coordonator. 

 
Prin însușirea măsurilor propuse la punctele 6 și 7 se adoptă Decizia nr. J din 23 

aprilie 2009 
 
8. Stabilirea de măsuri pentru organizarea sesiunii extraordinare a adunării 

generale a Asociaţiei Comunelor din România, precum şi a şedinţei ordinare pe 
semestrul II/2009 a consiliului director. 

 
Doamna Mariana GÂJU, prim-vicepreședintele A.Co.R., propune ca adunarea 

generală să se organizeze în perioada 2-8 august 2009. În urma discuţiilor, se decide ca 
aceasta să rămână pentru 2-9 august 2009. Doamna Mariana GÂJU spune că ar fi bine ca 
toate fluxurile de sume să se realizeze prin contul Asociaţiei Comunelor din România. Dumneai, 
împreună cu colegii din Regiunea Sud-Est, îşi iau angajamentul să se ocupe de organizarea 
adunării generale. Astfel, doamna Mariana GÂJU, spune că ar diminua costurile aferente 
participării la adunarea generală cu treizeci la sută. Locaţia propusă pentru desfăşurarea 
evenimentului este la Hotel Malibu din Mamaia. Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI stabileşte 
termenul de 4 mai a.c. în vederea prezentării detaliilor legate de organizarea adunării generale. 

 
Prin însușirea măsurilor propuse de doamna Mariana GÂJU se adoptă Decizia nr. J 

din 23 aprilie 2009. 
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9. Stadiul şi măsurile preconizate privind descentralizarea în România, la data 
de 22 aprilie 2009. 

 
Domnul preşedinte Emil DRĂGHICI prezintă, succint, câteva aspecte legate de 

acţiunile la nivel normativ realizate în direcţia descentralizării şi răspunde întrebărilor care îi 
sunt adresate de către membrii consiliului director. 

 
Kedinţa se încheie prin stabilirea unor măsuri organizatorice privind timpul rămas  din 

deplasarea făcută cu ocazia adunării generale a Consiliului Comunelor şi Regiunilor din 
Europa. 

 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal spre aducere la cunoștință publică pe 

pagina de internet www. acor.ro, prin grija domnului Sergiu ȚÂRA, directorul executiv al 
Asociației Comunelor din România. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Redactat: Elis-Bianca ENESCU, şeful departamentului programe al Asociației 
Comunelor din România 

 


