
 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 51/AB 

din 31 martie 2021 
privind stabilirea numărului și a structurii 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, 
 

având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. f din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

în temeiul art. 18 -19  și art. 23 alin. (2) din Statutul Filialei Județene Alba a Asociației 
Comunelor din România,  

 

în conformitate cu prevederile Dispoziției 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, 

 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE ALBA A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN 

ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune extraordinară, în data de 31.03.2021, adoptă, în unanimitate / 
cu 47 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ, 0 voturi ABȚINERE prezenta hotărâre.  

 
Art. 1. – (1) Consiliul director al Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România este 

alcătuit din 15 membri. 
 

(2) Structura pe funcții a Consiliului director este următoarea: 
a) președinte; 
b) prim-vicepreședinte; 
c) vicepreședinte - 2 persoane; 
d) secretar; 
e) secretar adjunct– 2 persoane; 

f) 8 membri. 
 

Art. 2. – Prevederile Statutului Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, 
potrivit prevederilor art. 1, se modifică în mod corespunzător. 
 

Art. 3. – Prezenta hotărâre, 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 

 


