-PREȘEDINTELE„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

„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.

DISPOZIȚIA NR. 68

din 27 noiembrie 2018
privind convocarea Adunării generale în cea de-a XXII-a sesiune
ordinară, precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe
semestrul I/2019
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c), art. 17 alin. (1) lit. a) - c), art. 22 alin. (1) lit. a) - c), art. 26
alin. (12) lit. d) și art. 332 din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările și
completările ulterioare,
luând în considerare necesitatea de organizare a activității Asociației Comunelor din
România, precum și a filialelor județene ale acesteia,
apreciind că ruralul trebuie gândit din perspectiva viitorului în sensul că „zona rurală nu
trebuie să fie privită doar ca o problemă, ci și ca o oportunitate”,
dat fiind 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,
cum unitățile administrativ-teritoriale urbane se pot înscrie în competiția pentru titlul de
Capitală Europeană a Culturii, iar cele din spațiul rural sunt discriminate, fără a li se asigura o
competiție similară, deși suprafața aferentă acestora din urmă este de peste 90%, iar populația de
peste 64%,
având în vedere că în semestrul I al anului 2019 România va deține Președinția Consiliului
Uniunii Europene, iar lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale din 18 februarie 2019 se vor
bucura de participarea unor înalte personalități ale vieții publice și politice din România și din
străinătate,
președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:
Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociației Comunelor din România în cea
de-a XXII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în
ședință ordinară pe semestrul I/2019, începând de duminică, 17 februarie 2019, ora 16:00, până
miercuri, 20 februarie 2019, ora 11:45.
(2) Tema principală a lucrărilor este: „Spațiul rural românesc, spațiu rural european”,
urmărind să se identifice legislația care determină decalajele dintre mediul rural și cel urban și să
se stabilească măsurile ce se impun pentru diminuarea/eliminarea discriminărilor.

(3) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere, analiza și adoptarea de
măsuri specifice Statutului Asociației Comunelor din România. Ordinea de zi a sesiunii ordinare a
Adunării generale și cea a ședinței ordinare pe semestrul I/2019 a Consiliului director se comunică
și se publică cel mai târziu pe data de 8 februarie 2019, în funcție de decidenții din administrația
publică centrală care vor confirma participarea la aceste lucrări.
(4) Desfășurarea lucrărilor sesiunii ordinare a Adunării generale, respectiv ședinței
ordinare pe semestrul I/2019 a Consiliului director al Asociației Comunelor din România, precum
și cazarea și mesele participanților sunt asigurate în HOTEL RIN GRAND (www.ringrandhotel.ro),
București, codul poștal 042121, Șoseaua Vitan-Bârzești, nr. 7D.
Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari ai comunelor membre ale
Asociației Comunelor din România, din fiecare județ, membri ai Corpului profesional al secretarilor
comunelor din România, membri ai Corpului profesional al auditorilor publici din România, precum
și membrii interesați ai oricăror altor corpuri profesionale.
(2) În perioada prevăzută la art. (1) alin. (1), potrivit prevederilor Hotărârii Adunării
generale a A.Co.R. nr. 6/2011 privind constituirea Ligii femeilor, primari ai comunelor din România,
ca structură fără personalitate juridică, se convoacă de către președintele Ligii femeilor:
a) cea de-a VII-a sesiune ordinară a Adunării generale;
b) ședința ordinară a Consiliului director, pe semestrul I/2019.
(3) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre din fiecare
județ și prin grija președintelui filialei județene.
(4) FIȘA DE ÎNSCRIERE este disponibilă la adresa www.acor.ro. 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 1 februarie 2019 nu se garantează serviciile de cazare.
(5) Participanții pot transmite problemele comune 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 vor fi transmise pe adresele de poștă electronică acor@acor.ro
și contact@acor.ro până cel târziu miercuri, 13 februarie 2019.
Art. 3. - (1) Participă, în calitate de invitați speciali, la lucrările sesiunii ordinare a Adunării
generale a Asociației Comunelor din România:
a) o delegație a Asociației Chineze de Prietenie Internațională a Orașelor – Republica
Populară Chineză, alcătuită din 4 persoane;
b) o delegație din partea Asociației Orașelor din Rusia, potrivit înțelegerii cu doamna
Alexandra IGNATYEVA, directorul general;
c) o delegație din partea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale
din Statele Unite ale Americii, potrivit înțelegerii cu doamna Carol R. LOPEZ, directorul general.
(2) Sunt invitați să participe din partea Comitetului European al Regiunilor:
a) domnul Michael SCHNEIDER, președintele Grupului Partidului Popularilor Europeni,
secretar de stat, reprezentant al landului Saxonia-Anhalt în Guvernul Republicii Federale
Germania;
b) doamna Catiuscia MARINI, președintele Grupului Partidului Socialiștilor Europeni,
președintele Regiunii Umbria din Republica Italiană;
c) domnul Karl VANLOUVE, președintele Grupului Alianța Europeană, membru al
Parlamentului flamand din Regatul Belgiei.
(3) Sunt invitați să participe din partea Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
(CCRE/CEMR):
a) domnul Stefano BONACCINI, președintele CCRE/CEMR, președintele secțiunii
italiene a CCRE/CEMR (AICCRE), președintele regiunii Emilia-Romagna;
b) domnul Frédéric VALLIER, secretarul general al CCRE/CEMR.
(4) 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
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Republica Moldova – CALM, alcătuită din 8 persoane, cu precădere primari ai satelor și comunelor
înfrățite cu cele din România.1
Art. 4. - (1) Se inițiază organizarea concursului CAPITALĂ RURALĂ EUROPEANĂ.
(2) Concursul se propune a fi organizat pe nivelurile: județean/regional, național și
european.
(3) Pentru materializarea propunerii prezentului articol, se desemnează:
a) doamna Mariana GÂJU, prim-vicepreședintele A.Co.R.;
b) domnul Alin-Adrian NICA, vicepreședinte pentru relații externe al A.Co.R.;
c) doamna Nuți ROȘU, vicepreședinte pentru relații externe al A.Co.R.;
d) doamna Veronica DONȚU, vicepreședinte pentru relații externe al A.Co.R..
(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) depun toate diligențe pe lângă organizațiile din care
fac parte, ca membri cu drepturi depline, respectiv:
a) Comitetul European al Regiunilor;
b) Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa;
c) Consiliul Europei, Camera Puterilor Locale.
Art. 5. - (1) Se conferă:
a) titlul, certificatul, trofeul și diploma de excelență „PRIMAR DE 4 STELE” primarilor
comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită
pentru alegerea de patru ori în această funcție.
b) ordinul, trofeul și diploma „Nicolae SABĂU”, 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 XIII-a;
c) ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn
de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul
rural – ediția a XI-a;
d) ordinul, trofeul și diploma „Ivan PATZAICHIN”, comunelor și/sau primarilor acestora în
semn de apreciere pentru cei care sprijină excelența în sport în lumea satelor – ediția a V-a;
e) ordinul, trofeul și diploma „ZETEA”, comunelor și/sau primarilor acestora în semn de
apreciere pentru atragerea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în
mediul rural - ediția a III-a.
f) ordinul, trofeul și diploma „Dinu SĂRARU”, comunelor și/sau 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 I-a.
(2) Pentru selectarea în vederea conferirii premiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), primarii
comunelor pot înainta fișe de înscriere până cel mai târziu la data de 25 ianuarie 2019. Se vor
acorda maximum 8 premii din fiecare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), cel mult unul pe
județ la o anumită categorie, și cel mult două pe județ la categorii de premii diferite, numai pentru
comunele membre A.Co.R., cu cotizația anuală datorată achitată. Criteriile de selecție, pentru
fiecare dintre premiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), sunt conținute în fișele de înscriere care se
transmit odată cu prezenta dispoziție.

1

I. La data de 24 mai 2013, la Chișinău, Asociația Comunelor din România – A.Co.R. și Congresul Autorităților Locale din Republica
Moldova – CALM, au consfințit constituirea Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova.
II. La data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, județul Alba, în cadrul celei de-a II-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Consiliului
Autorităților Locale din România și Republica Moldova, a fost adoptată, în unanimitate, „DECLARAȚIA-APEL - de veacuri suntem, frați
și surori, uniți prin idealuri, uniți prin limbă și tricolor, uniți în cuget și-n simțiri”.
III. La data de 11 mai 2018, la Chișinău, în cadrul celei de-a III-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale
din România și Republica Moldova, a fost adoptată, în unanimitate, „DECLARAȚIA-APEL ÎN ANUL CENTENAR”.
IV.. Prin Dovada disponibilității denumirii eliberată la data de 16 octombrie 2018 de Ministerul Justiției, se atestă rezervarea denumirii
Federația Pro Carta, constituită din Asociația Comunelor din România – A.Co.R. și Congresul Autorităților Locale din Republica
Moldova – CALM, în semn de marcare a Centenarului Marii Uniri, 1918-2018.
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Art. 6. - (1) Obligațiile financiare rezultate ca urmare a acordului de aderare la Asociația
Comunelor din România, sunt:
Cotizația anuală
Cotizația anuală
Cotizația anuală
datorată pentru anii
datorată pentru anii
datorată începând
Numărul locuitorilor comunei
2012-2014,
2015-2018,
cu 1 ianuarie 2019,
în lei *
în lei *
în lei **
0
1
2
3
4
a) Până la 1.500, inclusiv
500
600
1.000
b) Între 1.501 și 3.000, inclusiv
600
750
1.150
c) Între 3.001 și 5.000, inclusiv
700
900
1.300
d) Între 5.001 și 10.000, inclusiv
800
1.100
1.500
e) Între 10.001 și 20.000, inclusiv
900
1.300
1.700
f) Între 20.001 și 50.000, inclusiv
900
1.500
1.900
* Suma care se virează filialelor județene ale A.Co.R. se calculează la nivelurile prevăzute în col. 2 și 3.
** Cuprinde suma de 400 de lei, potrivit prevederilor art. 332 din Statutul Asociației Comunelor din
România, cu modificările și completările ulterioare, care se constituie pentru construirea Casei Comunelor
din România, în București. Sumele încasate pentru construirea Casei Comunelor din România se virează
în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna expirată, în cont distinct, încasările fiind evidențiate pe pagina
www.acor.ro.

(2) Obligațiile financiare rezultate prevăzute la alin. (1) se achită integral, în contul nr.
RO92 BRDE 445S V304 8638 4450 deschis la B.R.D. Victoria - București, având ca beneficiar
Asociația Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683, până
cel mai târziu, miercuri, 13 februarie 2019, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului. Orice
alte informații privind cotizația se pot descărca de pe pagina de internet www.acor.ro sau se pot
obține de la doamna Ana-Maria CADAR (telefon: 0747.285.804 și adresă de poștă electronică:
ana.cadar@acor.ro).
Art. 7. - 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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