
 

 

 

 
DECIZIA NR. 19/AB 

din 31 martie 2021 
privind alegerea pe funcții a Consiliului director al Filialei Județene Alba  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 și art. 24 din Statutul-cadru al Filialei Județene Alba a 

Asociației Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 2 din 3 
august 2009, 

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

Comunelor din România nr. 49 din 15.03.2021 privind convocarea Adunării generale a Filialei 
Județene Alba 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 Alba 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 Alba, în situația în care aceștia optează pentru a fi membru în 

Consiliul director al Filialei Județene Alba. a Asociației Comunelor din România;  

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

România pe teritoriul județului Alba; 

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

comunelor membre ale Asociației Comunelor din România din județul Alba; 

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

Județene Alba a Asociației Comunelor din România, 

  
CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE ALBA A ASOCIAŢIEI COMUNELOR 

DIN ROMÂNIA, întrunit statutar, în ședință extraordinară, în data de 31.03.2021, adoptă, în 
unanimitate / cu 14 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi ABȚINERE prezenta 
decizie. 
 



 

 

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

a) Gheorghe DĂMIAN, primarul comunei Ciugud – Președinte; 

b) Ioan – Iancu POPA, primarul comunei Sântimbru  – Prim vicepreședinte; 

c) Petru – Tiberiu TODEA, primarul comunei Albac  – Vicepreședinte; 

d) Traian – Ștefan POPA, primarul comunei Stremț – Vicepreședinte; 

e) Lenuța ALDEA, primarul comunei Cergău – Secretar; 

f) Vasile LOMBREA, primarul comunei Sălciua – Secretar adjunct; 

g) Traian GLIGOR, primarul comunei Bistra – Secretar adjunct; 

h) Traian RUSU, primarul comunei Ighiu – membru; 

i) Edit – Susana CSEGEZI, primarul comunei Lunca Mureșului – membru; 

j) Marin – Ioan PETRUSE, primarul comunei Pianu – membru; 

k) Ilie FRĂȚILĂ, primarul comunei Sâncel - membru; 

l) Teodor – Florin MĂRGINEAN – primarul comunei Șona – membru; 

m)  Constantin JINAR – primarul comunei Șugag – membru; 

n) Gheorghe ALBA – primarul comunei Unirea – membru. 

 
   Art. 2. – Prezenta decizie, prin grija președintelui Filialei Județene Alba a Asociației 

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

Județene Alba a Asociației Comunelor din România; 
b) se înainteză președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în termen 

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

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 
Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 
 

 

 
 

 

 


