
 

 

 

 
DECIZIA NR. 29/TM 

din 03 septembrie 2021 
privind alegerea pe funcții a Consiliului director al 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. 28 – 29 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. 117 din 28 Iulie 2021 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene 
Timiș a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, pentru completarea 
Consiliului director și alegerea pe funcții a acestuia,  

 
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, 

  
 



 

 

CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR 
DIN ROMÂNIA, întrunit statutar, în ședință extraordinară, în 03 septembrie 2021, adoptă 
prezenta decizie: 
 

    Art. 1. – Se aprobă componența pe funcții a Consiliului director al Filialei Județene Timiș 
a Asociației Comunelor din România, astfel: 

 
Gheorghe-Marius STOIAN, primarul comunei Birda          PREȘDINTE 
Flavius-Alin ROȘU, primarul comunei Șag    PRIM-VICEPREȘDINTE 
Costel MEDELEAN primarul comunei Tomești   VICEPREȘEDINTE 
Simona-Silvia FECHETE, primarul comunei Otelec  VICEPREȘEDINTE 
Ioan SAS primarul comunei Pișchia     SECRETAR GENERAL 
Horia-Grigore BUGARIN, primarul comunei Dumbrăvița  MEMBRU 
Ioan IHASZ, primarul comunei Dumbrava;     MEMBRU 
Claudiu MIHĂLCEANU, primarul comunei Giarmata;   MEMBRU 
Maria-Rovena-Violeta MURARI, primarul comunei Fârdea;  MEMBRU 
Ionuț STĂNUȘOIU primarul comunei Ghiroda;    MEMBRU 
Sîrgean TANASIN, primarul comunei Cenei;    MEMBRU 
Ștefan VARGA, primarul comunei Livezile;     MEMBRU 
Dănuț-Ionel DRĂGHICI, primarul comunei Nițchidorf  MEMBRU 
 

   Art. 2. – Prezenta decizie, 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 înainteză 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 

 
 

 
 

 

 


