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- PREȘEDINTELE - 

 
DISPOZIȚIA NR. 79  

din 7 mai 2021 
privind convocarea Adunării generale a  

Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România 
 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. i), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1), alin. (12) lit. a), lit. b), 

lit. e), k), și r) și alin. (16) din Statutul Asociației Comunelor din România, 

luând în considerare prevederile art. 16 și art. 18 din Regulamentul Corpului profesional 

al secretarilor comunelor din România, 

având în vedere inițiativele de organizare a Corpului profesional al secretarilor 

comunelor din România, în scopul constituirii unui organism cu activitate permanentă, 

respectiv: 

a) 31 iulie – 6 august 2006, a avut loc constituirea primului Consiliu director, la nivel 

național, activitatea având ca temă: „Secretarul comunei, factor stabilitate și de continuitate 

în administrația publică locală”, organizată la Hotel Dana, în Stațiunea Venus, municipiul 

Mangalia, cu participarea a 40 de secretari; 

b) 18 – 20 iunie 2017, prin Dispoziția președintelui A.Co.R. nr. 18 din 10 aprilie 2017 a 

fost convocat Corpul profesional al secretarilor comunelor din România, având ca temă: 

„Secretarul comunei, factor activ de Armonie, de Continuitate și de Responsabilitate în 

administrația publică locală, precum și de garant asupra calității și legalității actelor 

administrative”, fiind aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al CPSCR, precum 

și constituit Consiliul director al acestui Corp, în cadrul unei reuniuni organizate la Hotel RIN 

Grand din municipiul București, cu participarea a 156 de secretari ai comunelor; 

c) 20 – 22 octombrie 2017, prin Dispoziția președintelui A.Co.R. nr. 41 din 17 

septembrie 2017 a fost convocat Corpul profesional al secretarilor comunelor din România, 

având ca temă: „Secretarul comunei, factor activ de stabilitate și de continuitate în 

administrația publică locală, garant asupra calității și legalității actelor administrative, precum 

și cooperarea pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții 

stabilite prin lege autorităților administrației publice locale”, în cadrul unei reuniuni organizate 
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la Hotel Belvedere din Predeal, județul Brașov, cu participarea a 31 de secretari ai 

comunelor; 

d) 15 – 20 iulie 2018, prin Dispoziția președintelui A.Co.R. nr. 1 din 23 aprilie 2018 a 

fost convocat Corpul profesional al secretarilor comunelor din România, având ca temă: 

„Secretarul comunei, factor activ de stabilitate și de continuitate în administrația publică 

locală și, totodată, garant asupra calității și legalității actelor administrative, precum și al 

cooperării pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții 

stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.”, în cadrul unei reuniuni organizate 

la Hotel Delta din Stațiunea Jupiter, municipiul Mangalia, județul Constanța, cu participarea 

a 17 secretari ai comunelor; 

e) 9 - 11 iunie 2019, prin Dispoziția președintelui A.Co.R. nr. 18 din 13 mai 2019 a fost 

convocat Corpul profesional al secretarilor comunelor din România, având ca temă: 

„Secretarul unității administrativ-teritoriale – garant al legalității deciziilor administrative 

locale: elaborarea reglementărilor, actul administrativ, legalitatea în administrația publică”, în 

cadrul unei reuniuni organizate la Hotel RIN Grand din municipiul București, cu participarea 

a 77 de secretari ai comunelor; 

f) 1 – 3 noiembrie 2020, prin Dispoziția președintelui A.Co.R. nr. 10 din 25 februarie 

2020 a fost convocat în adunare generală Corpul profesional al secretarilor comunelor din 

România, având ca temă: „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”, pentru 29 – 31 martie 2020, dar, din cauza stării 

de urgență generată de situația epidemiologică internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, acțiunea a fost amânată până când condițiile au devenit 

propice unei astfel de reuniuni, organizate în final la Hotel Alpin din Stațiunea Poiana Brașov, 

municipiul Brașov, județul Brașov, cu participarea a doar 44 de secretari generali ai 

comunelor; 

constatând că aceste inițiative și structuri s-au dovedit în timp a fi o activitate sporadică, 

materializată doar la inițiativa conducerii A.Co.R., fără o mobilizare internă reală a 

secretarilor (generali) ai comunelor din România, 

luând act că, în urma celei de-a 24-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației 

Comunelor din România, organizată între 21 și 23 februarie 2021, în Aula Bibliotecii Centrale 

Universitare „Carol I”, strada Boteanu, nr. 1, Sectorul 1, București, s-a apreciat că acest corp 

profesional al secretarilor generali ai comunelor ar trebui să se organizeze, mai întâi, prin 

coagularea unor structuri la nivelul județelor; prin urmare, aportul logistic și mobilizarea de 

resurse umane din partea furnizorului de formare profesională Faxmedia Consulting, 

partener de organizare al A.Co.R., inițiativa domnului Dan CÂRLAN, secretarul general al 

comunei Tarcău, județul Neamț, precum și implicarea activă, voluntară și determinantă a 
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foarte multor secretari generali, au condus la depunerea de adeziuni din partea a peste 1360 

de secretari generali ai comunelor din România, precum și la constituirea unor structuri de 

conducere la nivelul majorității județelor, în lunile martie și aprilie 2021, toate acestea pe 

principiul voluntariatului și al inițiativei locale la nivelul fiecărui județ,  

apreciind drept legitim și justificat procedural procesul de elaborare a proiectului unui 

nou Regulament de organizare și funcționare a Corpului, în noua sa formă reconstituită de 

jos în sus, și constatând că un astfel de proiect s-a născut prin dezbaterea pe grupurile de 

comunicare din interiorul comunității informale a secretarilor generali (pe grupul kaizala, cu 

peste 700 de membri înregistrați, pe pagina de internet www.secretarigenerali.ro precum și 

pe alte grupuri de comunicare internă), 

știind faptul că în peste 700 de comune din România nu este asigurat un titular pentru 

funcția publică de secretar general și văzând că peste 60% dintre secretarii generali existenți 

au aderat la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului, depunând o 

adeziune online la Corp și participând la constituirea filialelor județene ale Corpului, în 

condițiile prevăzute de proiectul de Regulament propus de comunitatea secretarilor generali 

ai comunelor din România, 

în scopul consolidării importanței funcției de secretar general în administrația publică 

locală, 

ținând seama de necesitatea reprezentării unitare a intereselor și opiniei secretarilor 

generali ai comunelor din România în raporturile cu orice entitate, guvernamentală sau 

neguvernamentală, organizată la nivel național, regional, județean sau local, inclusiv în 

domeniul legislativ, 

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 miercuri, 2 iunie 2021, ora 16:00, și până 

vineri, 4 iunie 2021, ora 11:45. 

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere: 

a) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului profesional 

al secretarilor generali ai comunelor din România – C.P.S.G.Co.R, în sensul armonizării 

acestuia cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dar și cu modul de reorganizare a 
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acestei structuri, de la nivelurile județene către nivelul național; 

b) informare asupra modului de organizare a alegerilor la nivelul Filialelor județene ale 

Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România – prezintă domnul 

Dan CÂRLAN, secretarul general al comunei Tarcău, județul Neamț; 

c) alegerea organelor de conducere ale Corpului profesional al secretarilor generali ai 

comunelor din România; 

d) dezbateri privind aplicarea Codului administrativ; actele administrative ale 

autorităților administrației publice locale, necesitatea publicării acestora în Monitorul Oficial 

Local, precum și consecințele nepublicării lor; 

e) analiza problemelor întâmpinate în exercitarea funcției publice specifice de secretar 

general al comunei, funcție publică de conducere, precum și propuneri de soluționare a 

acestor probleme;  

f) diverse. 

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

cadrul Adunării generale. 

(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”. 

(6) Până la aprobarea, în cadrul Adunării generale, a Regulamentului prevăzut la alin. 

(1), lucrările Adunării generale se vor desfășura în temeiul prevederilor proiectului 

Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului profesional al secretarilor 

generali ai comunelor din România – C.P.S.G.Co.R, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art. 2. – (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă secretarii generali ai comunelor din 

România membri ai unei filiale județene constituite a C.P.S.G.Co.R.. 

(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința membrilor Corpului profesional al 

secretarilor generali ai comunelor din România, prin grija președintelui executiv al A.Co.R., 

a președintelui filialei județene a A.Co.R., a președintelui filialei județene a C.P.S.G.Co.R., 

precum și prin invitație adresată de către organizator secretarilor generali ai comunelor. 

(3) Comunicarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face la 

telefon nr. 0372.032.313, telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta 
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MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică: office@faxmedia.ro.  

Art. 3. – Adunarea generală a Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor 

din România – C.P.S.G.Co.R reprezintă o activitate de serviciu, de interes public, Corpul 

profesional fiind organizat ca parte a Asociației Comunelor din România, structură asociativă 

de interes public pentru administrația publică locală din România, recunoscută ca atare prin 

art. 86 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, în vederea creării 

cadrului instituțional pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor prevăzute la art. 86 

alin. (2) și (3) din codul administrativ. 

Art. 4. – Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet a Asociației Comunelor 

din România, www.acor.ro, prin grija domnului Nicu ZECHERU, responsabil cu tehnologia 

informației în cadrul A.Co.R., precum și pe pagina de internet a C.P.S.G.Co.R., 

www.secretarigenerali.ro. 

 
 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 
 
 

Emil DRĂGHICI, 
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  


