
ASOCIAŢIA COMUNELOR  
DIN ROMÂNIA  

FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ 
 
 
 
 

Către 
PRIMĂRIA COMUNEI …………………….……………. 

În atenţia domnului primar …………………………..…… 

 
Prim-vicepreşedintele Filialei Judeţene Timiş a Asociaţei Comunelor din România  

(A.Co.R.) vă invită la sesiunea extraordinară a Adunarea Generale a membrilor săi,  
prilejuită de alegerea noilor organe de conducere. 

   Întâlnirea va avea loc vineri, 16 noiembrie 2012, începând cu ora 10.00, la 
Pensiunea Valery III din Moşniţa Nouă, situată pe drumul judeţean DJ592. 

La lucrările Adunării Generale sunt invitaţi să participe: 
1. Titu BOJIN, preşedintele C.J.Timiş 
2. Eugen DOGARIU, prefectul judeţului Timiş 
3. Vasile ANGHEL, vicepreşedintele C.J. Timiş 
4. Călin DOBRA, vicepreşedintele C.J. Timiş 
5. Emil DRĂGHICI, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R.) 

Ordinea de zi propusă este următoarea: 
1. Alocuţiunile invitaţilor la Adunarea Generală 
2. Alegerea Comisiei de validare 
3. Aprobarea Statutului Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, 

potrivit anexei la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009; 
4. Stabilirea numărului membrilor Consiliului director al Filialei Judeţene Timiş a 

Asociaţiei Comunelor din România şi a structurii pe funcţii a acestuia; 
5. Alegerea noului Consiliu Director al Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor 

din România pentru mandatul 2012-2016; 
6. Aprobarea organigramei Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din 

România pentru mandatul 2012-2016; 
7. Alegerea cenzorului Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România 

pentru mandatul 2012-2016; 
8. Diverse 

Conform art. (2) din Dispoziţia nr. 48 / 08.11.2012 a preşedintelui A.Co.R., la 
adoptarea oricărei hotărâri/decizii, participă numai reprezentanţii comunelor care au 
achitată integral cotizaţia anuală potrivit prevederilor art. 13 din Statutul Asociaţiei 
Comunelor din România, coroborate cu cele ale Hotărârii Adunării generale nr. 3/2008 

 



privind stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii Asociaţiei Comunelor din România, 
respectiv cea pentru anii 2010 - 2012.  

Reprezentanţii comunelor membre ale Asociaţiei Comunelor din România, alţii decât 
cei care au drept de vot, pot doar să asiste, pe locuri distincte de zona în care sunt situaţi 
primarii/împuterniciţii acestora cu drept de vot. 

Prin derogare, pot participa şi primarii comunelor care până la data organizării 
Adunării generale a Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România nu au 
achitată integral cotizaţia anuală, numai dacă prezintă declaraţia-angajament pe propria 
răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declaraţii, că vor 
achita cotizaţia respectivă până cel mai târziu miercuri, 28 noiembrie 2012, potrivit anexei 
nr.1. 

Vă rog să vă exprimaţi opţiunea de a deveni membru al Consiliului director al Filialei 
Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România pentru mandatul 2012-2016, conf. 
anexei. 2. 

 
Cu stimă, 
 
Prim-vicepreşedintele Filialei Judeţene Timiş  
a Asociaţiei Comunelor din România  
Ioan SORINCĂU, 
Primarul comunei Moşniţa Nouă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date de contact: tel. 0752249232 



Anexa nr. 1 
la Dispoziţia preşedintelui A.Co.R. nr. ../2012 

 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 
 

Subsemnatul, ……………………………………………………………….., identificat prin 

codul numeric personal ……………….……..…………….. şi cartea de identitate seria ……, 

nr. ………….………., având calitatea de ………………………… al comunei 

………………..………………….., judeţul Timiş, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declaraţii,  că pentru exercitarea 

dreptului la vot în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării generale a Filialei Judeţene 

Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, organizate în  Comuna Moşniţa Nouă, pe data 

de 16 noiembrie 2012, voi dispune efectuarea plăţii, prin virament, în contul Asociaţiei 

Comunelor din România a cotizaţiei restante pentru anii 2010 – 2012, până cel mai târziu, 

miercuri, 28 noiembrie 2012.  

În cazul în care suma prevăzută mai sus nu este înregistrată în contul Asociaţiei 

Comunelor din România până cel mai târziu vineri, 30 noiembrie 2012, prezenta 

declaraţie-angajament constituie titlu executoriu, fără nicio altă procedură, pe baza căruia 

Asociaţia Comunelor din România execută de îndată această sumă din contul comunei 

…………………………..…………….. .                
 
Data: ....................... 2012                                                                   
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Extras din Statutul-cadru al Filialei Judeţene … a Asociaţiei Comunelor din România, anexă la Hotărârea 
Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009: 
„Art. 31. - (1) La adoptarea oricărei hotărâri/decizii, dintre persoanele prevăzute la art. 30 lit. a), au drept de 
vot numai reprezentanţii comunelor care au achitată cotizaţia anuală potrivit prevederilor Statutului 
Asociaţiei, precum şi ale prezentului statut, coroborate cu cele ale Hotărârii Adunării generale privind 
stabilirea cotizaţiei anuale datorate de membrii Asociaţiei Comunelor din România. 
(2) În situaţia comunelor care nu au achitată cotizaţia anuală potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei, 
precum şi ale prezentului statut, reprezentanţii acestora pot vota numai dacă la intrarea în sală prezintă, în 
scris, declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute pentru nedeclararea corespunzătoare 
adevărului prin care se obligă să achite integral obligaţia în cel mult două zile lucrătoare. Această declaraţie 
reprezintă titlu executoriu pentru comuna respectivă, fără nicio altă procedură. 
(3) Reprezentanţii comunelor membre ale Filialei, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1) şi (2) nu au drept de vot, 
ci doar să asiste, pe locuri distincte de zona în care sunt situaţi primarii/împuterniciţii acestora cu drept de 
vot. 
(4) Numărul persoanelor care corespund cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2) este adus la cunoştinţa 
Adunării generale imediat după deschiderea lucrărilor prin grija persoanei care conduce lucrările sesiunii 
respective. Pe baza acestui număr se constată dacă Adunarea generală este statutar constituită. 

 



Anexa nr. 2 
la Dispoziţia preşedintelui A.Co.R. nr. …./2012 

 
 
 
 

OPŢIUNEA PENTRU PARTICIPAREA LA ACTUL DE CONDUCERE 
 

 
Subsemnatul, ……………………………………………………………….., având calitatea de primar 

al comunei ………………..……………………………………………………….., judeţul Timiş, potrivit principiului 

prevăzut la art. 29 lit. a) şi b) din Statutul Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor 

din România, optez să fac parte din Consiliul director al Filialei Judeţene Timiş a 

Asociaţiei Comunelor din România. 

 

Data: ...... .................. 2012                                  ………………………………………………. 

 
 
CODUL NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
NR. TELEFON MOBIL: ………………………………………….………………………; 

NR. TELEFON LA PRIMĂRIE: …………………………………………………………; 

NR. TELEFON ACASĂ: …………………………………………………………………; 

NR. FAX: …………………………………………………………; 

ADRESA DE POŞTĂ ELECTRONICĂ: ……………………………………………….; 

 
Extras din Statutul Filialei Judeţene TIMIŞ a Asociaţiei Comunelor din România: 
„Art. 29. - Principiile de bază privind constituirea Consiliului director al Filialei, sunt următoarele: 
a) voluntariatul şi asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte participarea la actul de conducere, potrivit 
principiului: „vreau să fiu, ştiu ce trebuie şi pot să fac”; 
b) accesul neîngrădit şi garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară sau minoritară la nivelul 
judeţului, în situaţia în care aceştia optează pentru a fi membru în acest organ de conducere colegial, potrivit 
principiului prevăzut la lit. a); 
c) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor; 
d) o reprezentare geografică echilibrată a comunelor membre ale Filialei; 
e) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul primarilor comunelor membre 
ale Filialei;” 


