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– PREȘEDINTELE –

DISPOZIȚIA NR. 49 

din 7 decembrie 2022 

privind convocarea Adunării generale, în cea de-a 26-a sesiune ordinară, 

precum și a Consiliului director, în ședință ordinară pe semestrul I/2023, 

în perioada 5 – 8 februarie 2023 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) și m), art. 17 alin. 

(1) lit. a) – c), art. 22 alin. (1) lit. a), e) și f) și art. 25 alin. (2) din Statutul Asociației Comunelor din  România,

reformulat,

luând în considerare necesitatea organizării activității Asociației Comunelor din România,  precum 

și a filialelor județene ale acesteia, în anul 2023,  

cum demersul ACoR se întemeiază și pe faptul că, începând cu 1998, prin Agenda de la 

Lisabona, spațiul rural este definit ca una dintre valorile fundamentale și definitorii pentru Europa, care 

trebuie prezervată, îngrijită și promovată, după cum, „zona rurală nu trebuie să fie privită doar ca o 

problemă, ci și ca o oportunitate”,   

conștienți că: „Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții”1, 

după cum „Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea, vitalizează 

memoria, oferă călăuzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din antichitate”2,  

având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din România 

ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a 

capacității administrative a autorităților administrației publice locale,     

luând în considerare importanța analizării activităților și a proiectelor pe care Asociația 

Comunelor din România le implementează,   

în temeiul art. 26 alin. (12) lit. d) din Statutul  Asociației Comunelor din România, reformulat, 

președintele Asociației Comunelor din România emite prezenta dispoziție. 

Art. 1. – (1) Se convoacă, începând de duminică, 5 februarie 2023, ora 15:00, până miercuri, 

8 februarie 2023, ora 11:30:   

a) Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, în cea de-a 26-a sesiune ordinară;

b) Consiliul director al Asociației Comunelor din România, în ședință ordinară pe semestrul I/2023.

1 Nicolae IORGA   
2 Marcus Tullius CICERO

„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!” 
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a XIV-a 

sesiuni ordinare a Adunării generale a A.Co.R. la data de 28.02.2011, 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000, 
PREȘEDINTE DE ONOARE AL A.Co.R. 

 „Țăranul a zidit această țară ca pe o catedrală a 
credinței și a înscris pentru veșnicie, pe cer, cu 
sudoarea frunții lui, strălucirea identitară a stelei 
acestei națiuni.” Dinu SĂRARU, 19 februarie 2018 
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(2) La lucrările desfășurate luni, 6 februarie 2023, participă înalți demnitari din Guvernul României, 
invitați din Uniunea Europeană și din afara acesteia precum și marcante personalități academice iar prin 

prelegerea susținută de către dr. în sociologie Iulian STĂNESCU, având ca temă: „1923 - 2023: 100 de 

ani de la Constituția României de după Marea Unire”, se evocă un moment de referință pentru istoria 

statului român. La această solemnitate primarii comunelor sunt rugați să poarte eșarfa având 

culorile drapelului național, ca semn distinctiv.   

(3) Lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale, precum și ale ședinței ordinare a Consiliului 
director al Asociației Comunelor din România se desfășoară în Sala Grand Ballroom a Hotelului JW 

Marriott, Calea 13 Septembrie, nr. 90, București. 

(4) Convocarea prevăzută la alin. (1) lit. a) vizează, cu precădere:

a) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile

administrației publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, 

precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice 

locale;   

b) analiza activității filialelor județene ale ACoR și a situației plăților obligațiilor financiare ale

comunelor membre; 

c) analiza gradului de implementare a activității de audit public intern prin cooperare desfășurate

la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, precum și a altor activități; 

d) analiza gradului de implementare a proceselor digitale la nivelul comunelor membre și

stabilirea unei strategii de accelerare a digitalizării prin cooperare, la nivelul filialelor județene; analiza 

gradului de digitalizare a activității filialelor județene și identificarea soluțiilor de accelerare a procesului și 

de standardizare la nivel național;  

e) discutarea principalelor priorități și direcții de dezvoltare ale Asociației Comunelor din

România; 

f) aprobarea Raportului de activitate a Asociației Comunelor din România pe anul 2022;

g) analiza Raportului de audit financiar al Asociației Comunelor din România pe anul 2022;

h) aprobarea Bilanțul contabil și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

i) aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 2023.

(5) Ordinea de zi a sesiunii ordinare/ședinței ordinare poate suferi unele modificări, în funcție de 
disponibilitatea înalților demnitari din administrația publică centrală. 

(6) Programul detaliat al lucrărilor sesiunii ordinare a Adunării generale, precum și al ședinței 
ordinare a Consiliului director al Asociației Comunelor din România se publică pe pagina de internet a 

ACoR până miercuri, 1 februarie 2023.   

Art. 2. – (1) La lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale, precum și ale ședinței ordinare a 

Consiliului director al Asociației Comunelor din România participă primari ai comunelor membre ale 

Asociației  Comunelor din România, respectiv cei care intră sub incidența alin. (5), precum și alte persoane 

menționate la alin. (5). 

(2) Cazarea participanților la activitățile statutare ale Asociației Comunelor din România, 

respectiv a celor prevăzuți la alin. (5), se asigură la JW Marriott, Calea 13 Septembrie, nr. 90, 

București, doar pe baza fișei de înscriere completată și transmisă de fiecare participant și în urma 

achitării pachetului de servicii.     

(3) Fișa de înscriere se găsește pe pagina de internet a Asociației Comunelor din România.

(4) Comunicarea fișei de înscriere de către persoanele interesate se face la telefon/fax:

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.     

(5) Înscrierea pentru participarea la lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale, precum și ale

ședinței ordinare a Consiliului director al Asociației Comunelor din România, ținând seama  de  prevederile 

art. 16 alin. (1) lit. d) din Statutul Asociației Comunelor din România, reformulat, coroborat cu 

disponibilitatea privind cazarea, se garantează pentru 340 de locuri, stabilite conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție, în funcție de indicatorul plata cotizației anuale la data de 31 

decembrie 2022, în următoarea ordine:     

mailto:office@faxmedia.ro


3 

a) președinții filialelor județene ale ACoR sau, după caz, supleanții acestora;

b) vicepreședinții pentru relații externe;

c) secretarul general al ACoR;

d) președintele ACoR;

e) membrii de onoare ai ACoR;

f) primarii comunelor membre ale ACoR, desemnați de președinții filialelor județene ale ACoR;

g) președintele Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România sau

înlocuitorul desemnat de președinte; 

h) președintele Asociației Profesioniștilor în Audit Public și Control Intern Managerial sau

înlocuitorul desemnat de președinte. 

(6) Dacă la data de 31 decembrie 2022 rămân locuri neocupate, potrivit anexei, cu data de

1 ianuarie 2023 acestea sunt disponibile pentru oricare comună membră cu cotizația achitată la zi, 

pe principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea locurilor disponibile. 

(7) Plata se face potrivit datelor din fișa de înscriere.

(8) Din cauza limitărilor impuse de spațiile de conferință și de servire a meselor, nu pot participa

fizic la lucrări decât participanții cazați potrivit alin. (2). 

Art. 3. – (1) Participanții, precum și primarii comunelor care nu participă la aceste lucrări, pot 

transmite problemele cu care se confruntă în activitatea administrației publice locale, cu caracter general 

și nu personal, probleme ce se impun să fie abordate pe parcursul lucrărilor la întâlnirile cu decidenți din 

administrația publică centrală, pentru a putea face o sinteză a lor înainte de sesiune și a fi comunicate 

ministerelor/autorităților/agențiilor de resort, în timp util. Problemele se transmit pe adresa de poștă 

electronică contact@acor.ro până cel târziu luni, 30 ianuarie 2023.    

(2) Toate  problemele  comunicate  se  publică  pe  pagina  de  internet  la  adresa  www.acor.ro,

în  forma  comunicată.  În  atare  condiții,  redactarea  textelor  se  face  cu  respectarea strictă a regulilor 

gramaticale și de ortografie.   

Art. 4. – (1) În cadrul activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), pe lângă dezbaterile ce țin de 

interesul general al comunelor României, în secțiune dedicată, se acordă: 

a) trofeul și diploma „Nicolae SABĂU”, instituit începând cu anul 2007, comunelor și/sau

primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor și ai 

civilizației tradiționale în mediul rural – ediția a XVI-a; 

b) ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU”, instituit începând cu anul 2009, comunelor și/sau

primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și 

publicisticii, în mediul rural – ediția a XII9-a; 

c) ordinul, trofeul și diploma „Ivan PATZAICHIN”, instituit începând cu anul 2015, comunelor

și/sau primarilor acestora în semn de apreciere pentru cei care sprijină excelența în sport în lumea satelor 

– ediția a VIII-a;

d) trofeul și diploma „ZETEA”, instituit începând cu anul 2016, comunelor și/sau primarilor

acestora în semn de apreciere pentru instalarea de investitori și promovarea de produse tradiționale 

românești, în mediul rural – ediția a VI-a;  

e) ordinul, trofeul și diploma „Dinu SĂRARU”, instituit începând cu anul 2018, care se acordă

comunelor, primarilor acestora sau unităților locale ale cultelor ori asociațiilor religioase, după caz, 

recunoscute în România, cu scopul de a aprecia, public, rolul acestora pentru asumarea statutului de 

factori ai păcii sociale, precum și pentru abnegația depusă, în sprijinirea de proiecte/programe cu rol 

educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, în mediul rural, pentru susținerea categoriilor 

defavorizate, combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susținere a 

familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia – ediția a V-a; 

f) ordinul „AUR 2030 – Apele Unite ale României 2030”, instituit începând cu anul 2019, care

se acordă, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, comunelor și/sau primarilor acestora care 

sprijină inițiative creative și angajante pentru comunități de a valoriza apa, de a înlesni accesul cetățenilor 

la natură, în special la apele din interiorul localităților, ceea ce permite valorificarea superioară a 

potențialului hidrografic – ediția a IV-a. 

mailto:contact@acor.ro
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g) titlul, certificatul, trofeul și diploma de excelență „PRIMAR DE 4 STELE”, instituit începând cu

anul 2008, primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere 

deosebită pentru alegerea de cel puțin patru ori în această funcție. 

(2) Pentru selectarea în vederea conferirii premiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) primarii

comunelor pot înainta fișe de înscriere până cel mai târziu la data de 20 ianuarie 2023. Se acordă 

maximum 8 premii din fiecare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) – g), cel mult unul pe județ la o anumită 

categorie, și cel mult două pe județ la categorii de premii diferite. 

(3) În cadrul activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), se acordă primelor trei filiale județene ale

ACoR, cu cele mai bune rezultate în anul 2022 în ceea ce privește mobilizarea membrilor, desfășurarea 

activităților la nivel județean și plata cotizației anuale către ACoR, o distincție în semn de recunoaștere a 

meritelor. 

Art. 5. – Participă, în calitate de invitați permanenți, la lucrările sesiunii ordinare a Adunării 

generale a Asociației Comunelor din România, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Republica 

Moldova – CALM, alcătuită din 6-8 persoane, cu precădere primari ai satelor și comunelor înfrățite cu cele 

din România. 

Art. 6. – Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet a Asociației Comunelor din România 

prin grija domnului Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR.     

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
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Anexă la DISPOZIȚIA NR. 49 din 7 decembrie 2022 

Situația repartizării locurilor disponibile 

 Repartizarea este valabilă până la data de 31 decembrie 2022; cu data de 1 ianuarie 2023, 

locurile neocupate sunt disponibile pentru oricare comună membră cu cotizația achitată la 

zi, pe principiul „primul venit, primul servit”. 

Nr. 
crt. 

Județul 
Numărul de 

locuri 

0 1 2 

1 Vrancea 21 

2 Constanța 19 

3 Prahova 17 

4 Alba 14 

5 Tulcea 12 

6 Călărași 12 

7 Brăila 11 

8 Argeș 11 

9 Neamț 11 

10 Cluj 10 

11 Sălaj 10 

12 Timiș 10 

13 Sibiu 10 

14 Mehedinți 9 

15 Brașov 9 

16 Buzău 9 

17 Galați 9 

18 Hunedoara 9 

19 Dâmbovița 8 

20 Teleorman 8 

21 Iași 8 

22 Vâlcea 8 

23 Bistrița-Năsăud 8 

24 Suceava 7 

25 Bacău 7 

26 Botoșani 7 

27 Arad 7 

28 Ialomița 6 

29 Maramureș 6 

30 Caraș-Severin 6 

31 Gorj 5 

32 Olt 5 

33 Bihor 5 

34 Covasna 5 

35 Giurgiu 4 

36 Vaslui 4 

37 Satu-Mare 4 

38 Harghita 3 

39 Ilfov 3 

40 Dolj 2 

41 Mureș 1 

TOTAL 340 


