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- PREȘEDINTELE - 

 

DISPOZIȚIA NR. 10 din 25 februarie 2020 
privind convocarea Adunării generale a Corpului profesional al secretarilor 

generali ai comunelor din România, în ședință ordinară,  
între 29 și 31 martie 2020 

 
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. i), art. 7 alin. (1) lit. f) și art. 26 alin. (16) din Statutul 

Asociației Comunelor din România, cu modificările și completările ulterioare 
în temeiul art. 16 și art. 18 din Regulamentul Corpului profesional al secretarilor 

comunelor  din  România, 
luând în considerare necesitatea reprezentării unitare a intereselor secretarilor 

generali ai comunelor din România în raporturile cu orice entitate, guvernamentală sau 
neguvernamentală, organizată la nivel național, regional, județean sau local, 

având în vedere necesitatea organizării unor activități proprii pentru formarea și 
perfecționarea profesională a secretarilor generali ai comunelor din România, 

 

președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție: 
 

Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Corpului profesional al secretarilor 
generali ai comunelor din  România, începând de duminică, 29 martie 2020, ora 16:00 și 
până marți, 31 martie 2020, ora 11:45. 

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere: 
a) modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului profesional 

al secretarilor generali ai comunelor din România, în sensul armonizării acestuia cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

b) organizarea și funcționarea Filialelor județene ale Corpului profesional al 
secretarilor generali ai comunelor din România; 

c) validarea președinților filialelor județene ale Corpului profesional al secretarilor 
generali ai comunelor din România și constituirea acestora în Consiliul director al Corpului 
profesional al secretarilor generali ai comunelor  din  România; 

d) alegerea președintelui și a secretarului general; alegerea prim-
vicepreședintelui, a vicepreședinților și a secretarilor pentru regiunile de dezvoltare; 
opțiunea privind candidatura la una dintre pozițiile eligibile din conducerea Corpului 
profesional al secretarilor generali ai comunelor din România se exprimă o dată cu 
completarea fișei de înscriere, iar candidații vor pregăti un proiect adaptat poziției pentru 
care candidează; 

e) dezbateri privind aplicarea Codului administrativ; actele administrative ale 
autorităților administrației publice locale, necesitatea publicării acestora în Monitorul Oficial 
Local, precum și consecințele nepublicării lor; 
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f) analiza problemelor întâmpinate în exercitarea funcției publice specifice, 
funcție publică de conducere, de secretar general al comunelor și propuneri de soluționare 
a acestor probleme;  

g) diverse. 
(3) Ordinea de zi poate suferi unele modificări, în funcție de propunerile efectuate 

în cadrul acestor întruniri. 
(4) Desfășurarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), precum și cazarea sunt asigurate 

în HOTEL RIN GRAND (www.ringrandhotel.ro), București, codul poștal 042121, Șoseaua 
Vitan-Bârzești, nr. 7D, sector 4. 

(5) Lucrările prevăzute la alin.(1) sunt integrate programului de perfecționare 
profesională cu tema „Secretarul general al comunei – factor de continuitate și 

stabilitate, garant al legalității actelor administrative: elaborarea și publicarea 

actelor administrative, condiții de formă și de fond”. 
 

Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă membrii Corpului profesional 
al secretarilor generali ai comunelor din România, precum și secretarii generali ai 
comunelor care nu sunt membri dar care, prin participare, optează să se înscrie cu această 
ocazie. 

(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința membrilor Corpului profesional al 
secretarilor generali ai comunelor din  România, prin grija președintelui acestuia și/sau 
prin grija președintelui filialei județene, precum și prin invitație deschisă adresată tuturor 
secretarilor generali ai comunelor. 

(3) Comunicarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face 
la adresa de poștă electronică: office@faxmedia.ro și se solicită confirmare de primire la 
telefon 0372.032.313 sau telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta 

MOISESCU. 
 

Art. 3. - Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet la adresa 
www.acor.ro prin grija domnului Alexandru CUCU, responsabil cu tehnologia informației 
în cadrul Asociației Comunelor din România. 

 

PREȘEDINTELE 
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
C e r t i f i c a r e a  a u t e n t i c i t ă ț i i  ș i  
f o r ț a  j u r i d i c ă  a  a c e s t u i  a c t  e s t e  
d a t ă  d e  s e m n ă t u r a  p e r s o a n e i  
c o m p e t e n t e ,  f ă ră  a p l i c a r e a  
v r e u n u i  s i g i l i u * .  

*Începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor 
art. 627 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu art. V alin. (1) și (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 


