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DISPOZIȚIA NR. 6 

din 21.04.2017 
 

privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a 
Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor 

financiare pe anul 2016 și a BVC pe anul 2017 
 

În temeiul art. 19, al. (1), lit. b, c, d din Statutul Filialei județene Timiș a Asociației 
comunelor din România 

Ținând cont de Decizia nr. 13/21.04.2017 a Consiliului director al Filialei județene Timiș 
a A.Co.R. privind convocarea Adunării Generale a Filialei județene Timiș a A.Co.R.   

 
Președintele Filialei Județene Timiș a A.Co.R. emite prezenta  

DISPOZIȚIE 
 
Art. 1. - Se convoacă Adunarea generală a Filialei județene Timiș a A.Co.R. în sesiune 

ordinară în data de 28.04.2017, ora 11:00, în Sala Revoluției din cadrul Palatului 
Administrativ, situat în Timișoara, bv Revoluției din 1989 Nr.17. 

 Art. 2. - Convocarea prevăzută la art. 1 vizează, cu precădere: 
a. Aprobarea Raportului Administratorului la 31.12.2016; 
b. Aprobarea Raportului auditorului independent; 
c. Aprobarea Declarației financiare; 
d. Aprobarea Bilanțului prescurtat la data de 31.12.2016; 
e. Aprobarea Contului prescurtat al rezultatului exercițiului; 
f.  Aprobarea Situației activelor imobilizate; 
g.  Prezentarea Raportului de analiză asupra bilanțului; 
h. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 2017; 
i.  Aprobarea listei de investiții pe anul 2017; 

 
Art. 3.- Sesiunea este statutar constituită dacă participă la aceasta cel puţin jumătate 

din numărul primarilor comunelor asociate din judeţul respectiv;  
Art. 4.- Sesiune este condusă de Consiliul director. 
Art. 5.- Hotărârile adoptate de Adunarea generală, în limitele legii, ale prezentului statut 

şi ale Statutului Asociației sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la 
adunarea generală sau au votat împotrivă ori s-au abținut .  

Art. 5.- Prezenta Dispoziție se comunică membrilor Filialei județene Timiș a A.Co.R. și 
se publică pe pagina www.acortimis.ro prin grija președintelui Filialei județene Timiș a 
A.Co.R. sau a împuternicitului său. 

 
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ  
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

Ionel CURUȚI 
PRIMARUL COMUNEI MĂNĂȘTIUR 
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