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– P R E Ș E D I N T E L E  –

D I S P O Z I Ț I A

nr. 6 din 20 februarie 2023 

privind organizarea programului de pregătire, formare și perfecționare profesională 
având ca temă: CUNOAȘTEREA ATRIBUȚIILOR, RECUNOAȘTEREA MERITELOR, 
precum și a Galei de acordare a titlurilor, a trofeelor și a diplomelor de excelență 

„PRIMAR DE 8 STELE”, „PRIMAR DE 7 STELE”, „PRIMAR DE 6 STELE”, „PRIMAR DE 
5 STELE” și „PRIMAR DE 4 STELE”  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 6 alin. (1) lit. m), art. 7 alin. 

(1) lit. c) și l), alin. (6), alin. (8) lit. c) și d) și alin. (12), precum și art. 30 din Statutul Asociației 
Comunelor din  România, reformulat, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de solicitările primarilor comunelor de a li se acorda distincțiile prevăzute de art. 

30 din Statutul Asociației Comunelor din  România, reformulat, cu modificările și completările 

ulterioare, în cazul celor care nu au putut participa la sesiunile ordinare din anii: 2021, 2022 și 

2023, 

apreciind că este imperativ necesar organizarea unui program adecvat care să răspundă 

cerințelor legale și statutare, 

în temeiul art. 26 alin. (12) lit. e) și alin. (16) din Statutul  Asociației Comunelor din 

România, reformulat,    

președintele Asociației Comunelor din România emite prezenta dispoziție. 

Art. 1. – (1) Se organizează Programul de pregătire, formare și perfecționare 

profesională având ca temă: CUNOAȘTEREA ATRIBUȚIILOR, RECUNOAȘTEREA 

MERITELOR, în perioada 31 martie – 02 aprilie 2023, în stațiunea Poiana Brașov, Hotelul 

Piatra Mare. 

(2) Programul prevăzut la alin. (1) are două secțiuni:

a) CUNOAȘTEREA ATRIBUȚIILOR care urmărește îmbunătățirea continuă a abilităților

și pregătirea profesională a autorităților executive de la nivelul comunelor, precum și învățarea 

pe tot parcursul vieții vizând dezvoltarea plenară a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății, 

centrându-se pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice 

domeniului administrației publice locale; 

b) RECUNOAȘTEREA MERITELOR prin Gala de acordare a titlurilor, a  trofeelor și

a diplomelor de excelență:  „PRIMAR DE 8 STELE”, „PRIMAR DE 7 STELE”,  „PRIMAR DE 

6 STELE”,   „PRIMAR DE 5 STELE” și „PRIMAR DE 4 STELE”, primarilor comunelor din România 

începând cu cel de-al patrulea mandat obținut, ca răsplată a meritelor importante și în semn de 

apreciere deosebită pentru alegerea de patru sau de mai multe ori în această funcție. 

„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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(3) La festivitatea prevăzută la alin. (2) lit. b) sunt invitați să participe toți primarii care nu

au primit distincțiile respective în anii 2021, 2022 și 2023.  

Art. 2. – (1) Pentru deplina transparență a procesului de înscriere la programul prevăzut 

la art. 1 începând cu data de 22 februarie 2023 și până la epuizarea locurilor ori până la data 

limită a înscrierilor cu cazare, 17 martie 2023, situația ocupării locurilor este publică, actualizată 

zilnic pentru ziua precedentă și poate fi urmărită pe pagina de internet a organizatorului: 

www.faxmedia.ro.  

(2) Cazarea participanților la activitatea statutară a Asociației Comunelor din România,

prevăzută la art. 1, se asigură la Hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov, în limita a 110 locuri, 

doar pe baza fișei de înscriere completată și transmisă de fiecare participant, însoțită de dovada 

plății; principiul pentru ocuparea locurilor de cazare disponibile este „primul venit, primul servit”; 

(3) La lucrări pot participa și primari care nu solicită cazare, în condițiile de înscriere

prevăzute la Art. 2 (2) și în limita locurilor disponibile pentru asigurarea serviciilor; 

(4) Fișa de înscriere se găsește pe pagina de internet a Asociației Comunelor din

România. 

(5) 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.    

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

Art. 3. – Primarilor comunelor care nu participă la aceste lucrări, nu li se vor înmâna 

distincțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).     

Art. 4. – 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 

http://www.faxmedia.ro/
mailto:office@faxmedia.ro

