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DECIZIA NR. 4 

din 14 iunie 2022 
 

privind aprobarea procedurile de încheiere a Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea unor activități necesare unei comune  în scopul 

realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice 

locale între Filiala Județeană Timiș a ACoR și comuna/comunele membre 

 

În temeiul prevederilor art. 27-28 din Statutul Filialei Județene Timiș a Asociației 
Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării generale a Filialei județene Timiș a 
A.Co.R. nr. 7 din 3 septembrie 2021, 

 

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunit 

statutar, în sesiune extraordinară, în baza Dispoziției nr. 6/ 07.06.2022 a președintelui Filialei 

Județene Timiș a A.Co.R., Gheorghe-Marius STOIAN,  

DECIDE 

Art. 1. - Se aprobă procedurile de încheiere a Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea unor activități necesare unei comune  în scopul realizării unor 

atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale între Filiala Județeană 

Timiș a ACoR și comuna/comunele membre și modelele actelor necesare, Anexă la Decizie. 

Art. 2. – Începând cu data de 14 iunie 2022, la noi solicitări de salariați ai Filialei de către 

o comună, se încheie noi Acorduri de cooperare, în conformitate cu Anexa la prezenta, în 

care vor fi cuprinși atât salariații Filialei solicitați anterior (la care se va menționa „Funcție 

cuprinsă și în Acordul de cooperare anterior”), care se bucură de continuitatea CIM, cât cei 

care vor fi solicitați la reînnoirea Acordului. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre, prin grija președintelui executiv al Filialei Județene Timiș a 

Asociației Comunelor din România: 

- Se comunică compartimentului financiar-contabil, pentru implementare; 

- Se comunică comunelor membre ale Filialei;  

- Se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet a Filialei . 

 

Președintele filialei județene Timiș a asociației comunelor din românia 

Gheorghe-Marius STOIAN,  

PRIMARUL COMUNEI BIRDA 

 


