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- PREȘEDINTELE - 

 
DISPOZIȚIA NR. 18 
din 10 aprilie 2017 

privind convocarea Adunării generale a Corpului profesional al secretarilor 
comunelor din  România în sesiune ordinară, precum și a Consiliului director al 

Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară, între 18 și 20 iunie 2017 
 
În temeiul art. 7 alin. (1) lit. f) și alin. (6) – (8), art. 12 lit. a), art. 15 alin. (1) lit. d) și 

alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) - c), art. 21 alin. (1) lit. a) și b), art. 22 alin. (1) lit. a) - c) și art. 
26 alin. (12) lit. d) și alin. (13) din Statutul Asociației Comunelor din România, 
 

luând în considerare necesitatea de reorganizare a organelor de conducere ale 
Corpului profesional al secretarilor comunelor din  România, 

 
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, 
 

președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție: 
 
Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Corpului profesional al 

secretarilor comunelor din  România în sesiune ordinară, precum și Consiliul director 
al Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară, începând de duminică, 
18 iunie 2017, ora 16:00 și până marți, 20 iunie 2017, ora 11:45. 
 (2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează: 

a) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Corpului profesional al 
secretarilor comunelor din  România; 

b) alegerea organelor de conducere ale Corpului profesional al secretarilor 
comunelor din  România, pentru mandatul 2017-2020; 

c) aprobarea calendarului alegerilor organelor de conducere ale filialelor județene 
ale Corpului profesional al secretarilor comunelor din  România; 

d) dezbaterea celor mai importante probleme ce ţin de punerea în aplicare a 
reglementărilor care privesc desfășurarea activităților unităților administrativ-teritoriale din 
mediul rural din România; 

e) 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 comunei, factor activ de stabilitate și de continuitate 
în administrația publică locală, precum și de garant asupra calității și legalității 
actelor administrative”. 

 

http://www.ringrandhotel.ro/
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Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă membrii Corpului profesional al 
secretarilor comunelor din  România și membrii Consiliului director al Asociației Comunelor 
din România. 

(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința membrilor Corpului profesional al 
secretarilor comunelor din  România, de regulă, prin grija președintelui filialei județene și 
prin invitație adresată primarilor comunelor membre ale Asociației Comunelor din 
România. 

(3) 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. Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 
18 mai 2017 nu se garantează cazare. 

(4)  Înscrierea pentru participarea la lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1), ținând 
seama de prevederile art. 16 alin. (1) lit. d) din Statutul Asociației Comunelor din România, 
coroborate cu disponibilitatea privind cazarea, se garantează nivelului reprezentativ 
național, în limita a cel mult 400 de camere, în următoarea ordine: 

a) unui număr de 10-15 secretari de comună din fiecare județ, strict în funcție de 
ponderea comunelor din județ, respectiv cele care și-au achitat cotizațiile anuale; 

b) celor 40 de membri ai Consiliului director al A.Co.R. cu personalitate juridică 
sau, după caz, supleanților acestora; în lipsa acestora poate participa orice alt 
reprezentant legal al unei comune membre din județul respectiv. 

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

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 
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