
 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 47 
din 10 august 2018 

privind convocarea sesiunii extraordinare a Ligii femeilor, primari ai comunelor din 
România, între 14 și 16 septembrie 2018 

 
 

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) și art. 26 alin. (12) lit. d) din Statutul Asociației 
Comunelor din România, 
 

în temeiul art. 1 alin (3), art. 15 și art. 16 alin (2) din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a  Ligii Femeilor, primari ai Comunelor din România, 
 

având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele 
din România ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei 
accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale, 
 

ținând cont de solicitarea doamnei Mariana GÂJU, președintele Ligii femeilor, primari 
ai comunelor din România, prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România, 
 

președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție: 
 

Art. 1. - (1) Se convoacă sesiunea extraordinară a Ligii femeilor, primari ai 
comunelor din România, de vineri, 14 septembrie 2018, ora 16.00 și până duminică, 16 
septembrie 2018, ora 11.00. 

(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere: 
a) analiza activității Ligii femeilor, primari din România și propunerea activităților ce 

urmează a fi desfășurate în perioada următoare;  
b) analiza colaborării cu Rețeaua femeilor din cadrul Congresului Autorităților 

Locale din Moldova (CALM); 
c)  alte probleme de interes. 

(3) Ordinea de zi a întâlnirii Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, poate 
suferi unele modificări, în funcție de propunerile efectuate în cadrul acestei întruniri. 

(4) Programul detaliat al întâlnirii Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, va 
fi postat pe site-ul Asociației www.acor.ro până la data de 7 septembrie 2018. 

(5) Desfășurarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) vor avea loc la HOTELUL RIVIERA 
din stațiunea Mamaia, municipiul Constanța. 
 

Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari femei ai comunelor 
membre ale Asociației Comunelor din România, o delegație din partea Rețelei femeilor din 
cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și, după necesitate, persoane din 
personalul executiv al A.Co.R. și  angajați ai Filialelor Județene ale A.Co.R.  

(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor, prin grija doamnei Mariana 
GÂJU, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța, prim-vicepreședintele A.Co.R. 



(3) Cazarea și mesele participanților la întâlnirea Ligii femeilor, primari ai 
comunelor din România vor fi asigurate la HOTELUL RIVIERA (http://hotelriviera.ro/), 
în limita locurilor disponibile, doar pe baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE transmisă de fiecare 
participant. 

(4) FIȘA DE ÎNSCRIERE poate fi găsită pe pagina de internet a Asociației 
Comunelor din România www.acor.ro. 

(5) Confirmarea participării la acest eveniment se face astfel: 
a) pentru primarii femei ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din 

România și pentru personalul executiv al A.Co.R. și angajați ai filialelor județene ale 
A.Co.R., la telefon 0372.032.313 (0728.305.461), precum și la adresa de poștă 
electronică: office@faxmedia.ro, având ca persoană de contact pe doamna Liliana-
Margareta MOISESCU; 

b) pentru Rețeaua femeilor din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova 
(CALM) la telefon 0728.240.957, precum și la adresa de poștă electronică 
primaria_cumpana@yahoo.com, având ca persoană de contact pe doamna 
Carmen-Gabriela BÎDEA; 
până cel mai târziu luni, 7 septembrie 2018, ora 12.00. Pentru persoanele care 

comunică prezența după data prevăzută nu se garantează cazare în locația menționată. 
 

 Art. 3. - Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro 
prin grija domnului Alexandru CUCU, responsabil cu tehnologia informației în cadrul 
Asociației Comunelor din România. 
 
 
 

PREȘEDINTELE 
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
 

Emil DRĂGHICI, 
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 


