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HOTĂRÂREA NR. 4 
din 24  februarie 2021 

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a  
Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România 
 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (32) lit. e) și art. 26 alin. (12) lit. g) din Statutul 
Asociației Comunelor din România, cu modificările și completările ulterioare, 

 
în temeiul prevederilor art. 23 din Statutul-cadru al Filialei Județene Timiș a 

Asociației Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 
din 3 august 2009, 

 
ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Dispoziția președintelui Asociației 

Comunelor din România nr. 28 din 8 Februarie 2021 privind convocarea Adunării generale 
a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, 
pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia,  

 
luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru Consiliul director 

și a cenzorului Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, pentru 

mandatul 2020 – 2024,  

 
având în vedere principiile: 

 a) voluntariatul și asumarea responsabilității în ceea ce privește participarea la 

actul de conducere, potrivit principiului: „vreau să fiu, știu ce trebuie și pot să fac”;  

b) accesul neîngrădit și garantarea accesului primarilor cu reprezentare singulară 

sau minoritară la nivelul județului Timiș, în situația în care aceștia optează pentru a fi 

membru în Consiliul director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din 

România;  

c) o repartiţie geografică echilibrată a comunelor membre ale Asociației Comunelor 

din România pe teritoriul județului Timiș; 

d) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente la nivelul 

primarilor comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Timiș; 

e) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în Consiliul director al Filialei 

Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, 

  
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune extraordinară, pentru 
alegerea Consiliului Director și a cenzorului acesteia, în 24 Februarie 2021 adoptă 
prezenta hotărâre: 
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    Art. 1. – Se aprobă Comisia de validare, alcătuită din câte un reprezentant al 
fiecărui partid politic reprezentat în cadrul Adunării generale, alții decât cei care sunt 
desemnați în Consiliul director, având următoarea componență: 

a) domnul Vasile PETRUESCU primarul comunei Traian Vuia, președinte; 
b) domnul Florin BUCUR, primarul comunei Moșnița Nouă, membru; 
c) doamna Saveta MOLDOVAN, primarul comunei Foeni, membru. 

 
   Art. 2. – Prezenta hotărâre, prin grija președintelui Filialei Județene Timiș a 

Asociației Comunelor din România: 
a) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei 

Județene Timiș a Asociației Comunelor din România 
b) se înaintează președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în 

termen de 15 zile, în copie, sub sancțiunea nulității absolute a acesteia. 
 

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 ...................................... 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


