
 

DELEGAȚIA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
LA COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

HOTĂRÂRE nr. 2 din 04 mai 2021 
privind alegerea pe funcții în cadrul Delegației naționale a României 

 
 

În vederea garantării principiului colegialității între membrii Delegației 
naționale a României la Comitetul European al Regiunilor, indiferent de 
nivelul de reprezentativitate, consecvenți normelor de conduită prevăzute 
la art. 11 din Regulamentul de organizare internă a Delegației naționale a 
României la Comitetul European al Regiunilor, adoptat la data de 3 
decembrie 2015, 

dat fiind faptul că prin Hotărârea Delegației naționale a României nr. 
1/2020 s-au adus modificări Regulamentului de organizare internă care se 
îndepărtează de la principiul rotației și cel al colegialității, între structurile 
asociative, precum și față de normele de conduită dintre membrii 
structurilor asociative,  

cum prin Hotărârea Delegației naționale a României nr. 1/2021 s-au 
efectuat modificări și completări ale Regulamentului de organizare internă 
prin care se reconsideră valorile pe care se bazează relațiile între membri, 
membrii supleanți, coordonatorii naționali și structurile asociative, 

ținând seama de faptul că în urma alegerilor locale din 27 septembrie 
2020 au rezultat modificări privind structura Delegației naționale a 
României, ceea ce determină statuarea unei majorități care apreciază 
imperativ necesar respectarea normelor de conduită, 

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 3 din 
Regulamentul de organizare internă a Delegației naționale a României, în 
vigoare de la data de 16 martie 2021, 

 în temeiul prevederilor articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul de 
organizare internă, 



 Delegația națională a României la Comitetul European al 
Regiunilor, adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. – Se alege ca președinte al Delegației naționale a României la 

Comitetul European al Regiunilor domnul Adrian-Ovidiu TEBAN, 
reprezentantul Asociației Orașelor din România, potrivit art. 3 alin. (1) lit. 
a) din Regulamentul de organizare internă. 

 
Art. 2. – Se alege ca vicepreședinte al Delegației naționale a 

României la Comitetul European al Regiunilor domnul Csaba BORBOLY, 
reprezentantul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, 
potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare internă. 

 
Art. 3. – Se alege ca vicepreședinte al Comitetului European al 

Regiunilor domnul Csaba BORBOLY, reprezentantul Uniunii Naționale a 
Consiliilor Județene din România, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din 
Regulamentul de organizare internă. 

 
Art. 4. – Se alege ca reprezentant ad personam al vicepreședintelui 

Comitetului European al Regiunilor domnul Daniel BĂLUȚĂ, 
reprezentantul Asociației Municipiilor din România, potrivit art. 3 alin. (1) 
lit. d) din Regulamentul de organizare internă. 

 
Art. 5. – Se alege ca membru al Biroului Comitetului European al 

Regiunilor domnul Adrian-Ovidiu TEBAN, reprezentantul Asociației 
Orașelor din România, potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de 
organizare internă. 

 
Art. 6. – Se alege ca reprezentant ad personam al membrului în Biroul 

Comitetului European al Regiunilor doamna GÂJU Mariana, 
reprezentantul Asociației Comunelor din România, potrivit art. 3 alin. (1) 
lit. e) din Regulamentul de organizare internă. 

 
Art. 7. – Persoanele prevăzute la art. 1 – 6 se aleg pe perioada 

rămasă până la încheierea mandatului de doi ani și jumătate, început în 
februarie 2020. 

 
 
 



Art. 8. – Pentru cunoașterea structurilor asociative care, potrivit 
principiului rotației, dobândesc diverse funcții în structura Delegației 
naționale a României, respectiv a Comitetului European al Regiunilor din 
partea Delegației, coordonatorii naționali, doamna Liliana MANGEAC și 
Silviu-Emil UNGUREANU-IUBITU, întocmesc situația, pe mandatele 
corespunzătoare, potrivit art. 3 alin. (1) și (8) din Regulamentul de 
organizare internă, respectiv la fiecare doi ani și jumătate, conform duratei 
mandatelor Biroului CoR, astfel că prima structură asociativă care 
urmează după Asociația Orașelor din România la președinția Delegației 
naționale a României este Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România. 

 

p. PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

 

Mariana GÂJU 
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