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Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România 

– PREȘEDINTELE – 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 4 
din 03 martie 2022 

privind convocarea Adunării generale a 
Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România 

în perioada 29 iunie – 4 iulie 2022 
 

În temeiul prevederilor art. 29 şi ale art. 30 din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului 
profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (denumit în continuare şi ROF CPSGCOR) 
ținând seama de importanța analizei activității Corpului profesional, în vederea atingerii obiectivelor 
statuate în Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului profesional al secretarilor generali ai 
comunelor din România; 

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 29 alin. (2) literele n) şi o) din Regulamentul de organizare 
și funcționare a Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, cu finalitatea 
alegerii structurilor de conducere la nivel naţional, pentru perioada următorilor trei ani; 

 

președintele Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România emite prezenta 

 DISPOZIȚIE 

Art. 1. – (1) Se convoacă Adunarea generală de alegeri a CPSGCOR, în ședință ordinară, pentru anul 
2022, începând de miercuri 29 iunie 2022, ora 16:00 și până luni 4 iulie 2022, ora 11:00. 

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere, următoarea ordine de zi: 

a) informare asupra modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul Filialelor județene ale 
Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România – prezintă preşedintele CPSGCOR; 

b) alegerea organelor de conducere ale Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din 
România; 

c) dezbateri privind aplicarea Codului administrativ precum şi a altor acte normative de interes pentru 
administraţia publică locală din România 

d) întâlnire şi dezbateri cu reprezentanţii ministerelor şi ai altor autorităţi sau instituţii publice centrale, 
analiza cu aceştia a problemelor întâmpinate în exercitarea funcției publice specifice de secretar general al 
comunei, precum și propuneri de soluționare a acestor probleme specifice; 

e) diverse. 

(3) Ordinea de zi a ședinței ordinare poate suferi unele modificări, în funcție de propunerile efectuate în 
cadrul acesteia. 

(4) În situaţia neîntrunirii, la prima convocare, a cvorumului prevăzut de art. 30 alin. (1) lit. e) din ROF 
CPSGCOR, cea de a doua convocare a Adunării generale este stabilită pentru joi 30 iunie 2022, ora 16, 
caz în care se aplică prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din ROF CPSGCOR. 
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Art. 2. – (1) La lucrările prevăzute la art. 1 au drept de participare, potrivit art. 29 alin. (1) din ROF 
CPSGCOR, toţi membrii Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, cu 
cazarea asigurată în limita locurilor disponibile şi cu aplicarea regulilor de prioritizare de la alin. (3). 

(2) La lucrările prevăzute la art. 1 participă Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, invitat 
de drept în temeiul art. 29 alin. (2) lit. a) din ROF CPSGCOR 

(3) Desfășurarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), precum și cazarea sunt asigurate la Hotelul DELTA, 
din stațiunea Jupiter, județul Constanţa. Rezervarea locurilor de cazare, precum şi prioritizarea ocupării 
acestora se fac după cum urmează: 

a) având în vedere componenţa Corpului Electoral, prevăzută la art. 29 alin. (2) literele i) şi j) din ROF 
CPSGCOR, respectiv membrii consiliilor directoare ale filialelor judeţene, sau înlocuitorii acestora, până 
la data de 31 martie 2022 locurile de cazare sunt rezervate cu prioritate, pentru fiecare filială judeţeană, 
în limita numărului de membri ai consiliului director judeţean existenţi în fiecare filială, potrivit art. 17 
alin. (3) din ROF CPSGCOR; 

b) în perioada 1 - 15 aprilie 2022, locurile de cazare neocupate de către filialele judeţene care le-au avut 
rezervate vor fi distribuite la liber, pe principiul “primul venit – primul servit”, până la epuizare. 

c) înscrierea participanţilor pentru cazare se închide la data de 15 aprilie 2022, dată după care nu mai pot 
fi menţinute condiţiile preferenţiale obţinute de către organizatori pentru preţuri şi facilităţi. 

d) consiliile directoare al filialelelor judeţene ale CPSGCOR gestionează autonom locurile repartizate 
judeţului potrivit literei a) de la acest alineat. 

(4) Tariful și toate detaliile serviciilor hoteliere se regăsesc în FIȘA DE ÎNSCRIERE ataşată. 

(5) Comunicarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face la telefon/fax nr. 
0372.032.313 și 0372.032.340, telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta 
MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică: office@faxmedia.ro. 

(6) Plata se face direct către organizator, potrivit datelor din FIȘA DE ÎNSCRIERE. 

Art. 3. - Lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt integrate programului de perfecționare profesională cu 
tema: “Digitalizarea circuitului actelor administrative: deziderat sau utopie? Secretarul general al 
comunei – responsabil pentru implementarea Monitorului Oficial Local și garantul legalității actelor 
administrative. Aprofundarea prevederilor Codului administrativ.” 
Participanţilor li se va elibera certificat de participare pentru un program cu durata de 36 de ore. 

Art. 4. – (1) Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet a Corpului profesional, la adresa 
www.secretarigenerali.ro . 

(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința membrilor CPSGCOR prin grija președintelui, cu sprijinul 
primvicepreşedintelui şi a secretarilor generali ai Corpului profesional, cu implicarea directă a tuturor 
preşedinţilor şi consiliilor directoare ale filialelor judeţene ale Corpului profesional. 

 

PREȘEDINTELE CORPULUI PROFESIONAL  
AL SECRETARILOR GENERALI  
AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
 
 
 
 

Dan CÂRLAN,  
SECRETARUL GENERAL 
AL COMUNEI TARCĂU,  

JUDEȚUL NEAMŢ 
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