Asociaţia Oraşelor din România
26.11.2020

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ….
Privind aprobarea procedurilor de vot în alegerile din AOR
Având în vedere:
a) prevederile Art. 14, lit. g;
b) prevederile Art. 17;
c) prevederile Art 19, lit. v
d) procesul verbal al Adunării Generale;

Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România :

HOTĂRĂŞTE:
Art 1. Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România aprobă în unanimitate (cu ….. voturi
pentru) procedurile de vot în alegeri din AOR, conform ANEXEI / 26.11.2020, care înlocuieşte procedura de
vot stabilită prin HOTĂRÂREA nr. 7 din 30 august 2012.
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii şi va fi comunicată de către executivul AOR
instituţiilor şi persoanelor interesate.

ANEXĂ / 26.11.2020

PROCEDURA DE VOT PRIVIND ALEGERILE IN AOR
Art.1 – Alegerile în AOR se desfăşoară conform prevederilor Statutului AOR în cadrul Adunării Generale
Exraordinare pentru Alegeri (organizată în termen de 3 luni de la alegerile locale) sau în cadrul Adunării
Generale Ordinare, după caz, precum şi ale prezentei proceduri de vot, prin vot fizic la sală sau prin vot prin
corespondență, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale.
Art.2 – Adunarea Generală Exraordinară pentru Alegeri sau Adunarea Generală Ordinară este legal constituită
dacă la lucrările acesteia participă cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor asociaţiei sau cel puţin o
treime din totalul membrilor la convocarea din nou a Adunării Generală Exraordinare pentru Alegeri sau a
Adunării Generale Ordinare.
Art.3 – Adunarea Generală în care se fac alegeri va fi condusă de către primarul reales cu cea mai înaltă
funcţie în Consiliului Director AOR luat în ordinea crescătoare a numărului regiunii sau de un comitet ad-hoc
format din trei dintre primarii cu cea mai mare experienţă în cazul în care niciun membru al Consiliului Director
care şi-a încheiat mandatul nu a fost reales primar.
Art.4 – (1) Dreptul de a vota îl au toţi reprezentanţii oraşelor membre AOR, prezenţi, care au plătită cotizaţia la
data stabilită de Statutul AOR sau la o altă dată stabilită de organele de conducere a asociaţiei.
(2) Dreptul de a fi votaţi îl au doar primarii oraşelor membre AOR care au plătită cotizaţia la data
stabilită de Statutul AOR sau la o altă dată stabilită de organele de conducere a asociaţiei.
Art.5 – Organizarea şi coordonarea procesului de votare se va face de către o comisie stabilită de adunarea
generală, aceasta având şi atribuţiile privind numărarea şi validarea rezultatului alegerilor.
Art.6 – Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Secretarul, membrii Consiliului Director AOR şi membrii Comisiei
de Cenzori sunt aleşi în cadrul Adunării Generale Extraordinare sau a Adunării Generale Ordinare, după caz, în
condiţiile Statutului AOR şi a prezentei proceduri de vot.
Art.7 – (1) În toate cazurile de alegeri, listele de candidaţi se întocmesc în ordinea alfabetică a numelor
candidaţilor, precedată de numere de ordine.
(2) În cazul candidaturii pentru Preşedinte, Prim-vicepreşedinte şi Secretar se are în vedere ordinea
alfabetică a numelor candidaţilor pentru Preşedinte.
Art.8 – (1) Exercitarea votului se face prin încercuirea numărului de ordine din dreptul candidatului sau
candidaţilor preferaţi.
(2) Votarea mai multor candidaţi decât numărul de funcţii pentru care se candidează sau nemarcarea
niciunui candidat prin încercuire conduce la anularea buletinului de vot respectiv.
(3) În cazul în care pentru Preşedinte, Prim-vicepreşedinte şi Secretar există o singură candidatură,
alegerea se face prin consens exprimat prin aplauzele celor care participă fizic sau online la adunarea generală.

Art.9 – (1) Buletinele de vot vor fi pregătite de către executivul AOR, acestea având pe ele ştampila asociaţiei.
(2) În cazul votului fizic, la sală, buletinele de vot se înmâneză persoanelor care urmează să voteze.
(3) În cazul votului prin corespondență acestea vor fi expediate prin e-mail, poştă sau curierat.
(4) În cazul votului prin corespondență, buletinul cu votul exprimat va fi introdus intr-un plic alb pe care
nu scrie nimic, care la rândul său va fi introdus într-un alt plic pe care va fi trecut doar destinatarul respectiv
Asociația Orașelor din România, Calea Buzești nr 61, bl A6, scara 1, etaj 6, apt 39, sector 1 București cod
postal 011013. Plicurile vor fi deschise doar în prezența comisiei de numărare şi validare a rezultatului
alegerilor, din care vor face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al fiecărei echipe care candidează
precum și reprezentanții executivului Asociației.
Art.10 – (1) Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Secretarul nu pot fi membri ai aceluiaşi partid politic.
(2) Pentru a fi admise candidaturile celor trei, în aceeiaşi echipă, fiecare dintre aceştia trebuie să
întrunească condiţiile stabilite de Statut şi de hotărârile aprobate de adunările generale, valabile la data când au
loc alegerile.În caz contrar se va invalida candidatura pentru toate cele trei funcţii.
(3) Cele trei funcţii sunt incompatibile cu alte funcţii în cadrul AOR.
Art.11 – (1) Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Secretarul, membrii Consiliului Director AOR şi membrii
Comisiei de Cenzori se aleg într-un singur scrutin.
(2) Candidaturile pentru Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Secretarul se depun în echipă,
alegerea acestora făcându-se prin votul exprimat fizic sau prin corespondenţă a membrilor care au drept de
vot, dacă sunt mai multe candidaturi sau prin aplauzele celor care participă fizic sau online la adunarea
generală, dacă există o singură candidatură, în echipă, pentru Preşedinte, Prim-vicepreşedinte şi Secretar.
(3.1) Membrii Consiliului Director, în numărul prevăzut de art.18 din Statutul AOR, sunt aleşi pe fiecare
regiune în parte, de către membri fiecărei regiuni, întruniţi cu ocazia Adunării Extraordinare pentru Alegeri
organizată doar fizic.
(3.2) Primii trei clasaţi, în ordine descrescătoare, vor fi declaraţi membri ai Consiliului Director, iar
următorii trei vor fi declaraţi membri supleanţi.
(3.3) Candidatul care a obţinut cele mai multe voturi va îndeplini funcţia de vicepreşedinte pentru
regiunea respectivă.
(4) Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi prin votul tuturor participanţilor, întruniţi cu ocazia Adunării
Extraordinare pentru Alegeri organizată doar fizic.
(5) Sunt declaraţi câştigători cei care au obţinut cele mai multe voturi din totalul voturilor exprimate.
(6) În caz de balotaj, se repetă procedura de vot pentru candidaţii aflaţi în această situaţie, până la
departajare.
Art.12 – Rezultatul votului pentru funcţiile pentru care au avut loc alegeri se consemnează în procesul verbal al
adunării generale, care va fi semnat de membrii Comisiei de numărare şi validare a rezultatului alegerilor.

Asociaţia Oraşelor din România
26.11.2020

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ….
Privind aprobarea alegerii Președintelui, Prim-vicepreședintelui și a Secretarului prin
corespondență şi prelungirea mandatului actualului Consiliu Director şi Comisiei de
cenzori până la finalizarea stării de alertă sau urgență
Având în vedere:
a) prevederile art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 și art. 18 din Statutul Asociației;
b) HG 394/2020 privind declararea stării de alertă precum și posibilitatea instituirii unei noi stări de urgență
în următoarele 6 luni;
c) procesul verbal al sesiunii Adunării Generale, secţiunea referitoare la alegerea organelor de conducere
ale Asociaţiei Oraşelor din România;
Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România :

HOTĂRĂŞTE:
Art 1. Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România aprobă în unanimitate (cu ….. voturi
pentru) alegerea pentru funcțiile de Președinte, Primvicepreședinte respectiv Secretar al Asociației, în echipă,
cu vot prin corespondență în condițiile procedurilor de vot aprobate în prezenta Adunare Generală, care
înlocuieşte procedura de vot stabilită prin HOTĂRÂREA nr. 7 din 30 august 2012.
Art. 2. Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România aprobă în unanimitate (cu ….. voturi
pentru) continuarea mandatului membrilor Consiliului Director, aleşi statutar în data de 03.08.2016, cu
completarea cu membrii supleanți a titularilor care și-au pierdut funcția în urma alegerilor locale din 27.09.2020
şi a Comisiei de cenzori.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii şi va fi comunicată, de către executivul AOR,
pe site-ul asociaţiei, instituţiilor şi persoanelor interesate.

