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JUDETUL ALBA

CONSILIUL LOCAL AL GOMUNEI
ARIE$ENl

HOTARAREA
nr.78 din 19 octombrie 2016

privind aderarea Gomunei ARIEqENI
ia Asocialia Comunelor din RomAnia
Av6ndinvederetemeiuri|ejuridice'respectivprevederi|e.
octombrie
.10
din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatS la Strasbourg la15
a) art.
1985 9i ratificatd prin Legea

nr

199/'1997

privire la asocialii qi funda[ii'
b) art. 1 alin. (1) din Ordonan(a Guvernului nr.261200o cu
si completirile ulterioare;
aprobatd cu modificdri si completdri pnn Leg ea nr. 24612005, .cu modificdrile
aprobatd
administrativ-teritoriale,
unitSlii
Statutul
privind
c) ordonanlei duvernului nr. sazolz
cu modificdri prin Legea nr' 90/2003;
publice locale, cu modificdrile 9i
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr 273t2QQ6 privind finan(ele
completdr

e)
Judelene
f)

Comunetor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
Comunelor din Romdnia;
i generate nr. il2101 privind constituirea fitialelor judetene ale Asocialiei

liei

Comunelor din RomAnia,
luAnd act de:
a de initiator
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre prtmarul cornunei, in calitatea
primarulut
al
specialitat
de
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
comunei Arieseni
c) precum gi de raportulcomisiei de specialitate a Consiliului Local,
o uniune mai stransd
constatand cd scopul Asocia[iei Comunelor din Romdnia este de a realiza
patrimoniul
rcprezintd
principiile
carc
intre membrii sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile 9r
lor comun,
apreciind cd unul dintre miiloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
RomAnia la aceastd Asocialie,
-autoritSlile
administraliei publice locale reprezintd unul drntre principalele
gtiut
faptut cd

fiind

fundamente ale oricirui regim democratlc,

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c), art.45 alin. (1) 9i
b)' alin (3), alin.
atin. (2) lit. f;, art.6'1 alin (1)9i (2), arL.62 alin, (1), precum gi ale art. 1.15 alin. (1) lit.
(s) - 17i din Legea adminisirdtibi buntice locate nr. z't5t2oo1, republicata, cu modificirile 9i comptetirile
ulterioare,

cofvsrt,ul

LocAL AL coMtJNE' ARTE$EI\JI adoptd prezenta hot5r6re.

Art. 1, - (1) Se aproba aderarea comunei ARIEQENI la Asocialia Comunelor din RomAnia,

-

insugind prevederile Statutului acesteia,
(Z) Catitatea de membru al Asocialiei Comunelor din Romania, se prevede in Statutul comunei
ARIESENI

participarea
E9ENI ,si al institut
le Asociatiei Comunel
aproba

or publici/personalului contractual din cadrul Primiriei
lor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
Ania'

I tn cadrul Asocialiei Comunelor din Rom6nia,
iatiei Comunelor din Romdnia, se asigurS de cdtre
tuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
Art. 3. - Se aprobi darea in folosintd gratuiti a unor spatii din Primdria Comunei ARIESENI
p"ntrr-="di.,l Filialei Judefene ALBA a Asocialiei Comunelor din Rom6nia, in situalia in care Consiliul
director al acestei filiale stabileste ca sediul siu sd fie la nivelulcomuneiARlE$ENl
Art. 4. - Obligaliile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrSlire sau de aderare la
Asocil]iaTomunetoidin Romania CIF 10747683 in cuantum de 750 lei anual se suportd din bugetul
tocat at comunei ARIE$EN|, in contut RO92 BRDE 4455 V3O4 8638 4450, deschis la BRD victoriarea Hotiririi nr. 3/2008
Bucuregti - conform FiotirArii nr. 1112014 prrvind modificarea
din RomAnia, precum 9i
Asocia(iei
de
membrii
datorate
anuale
peivind stabilirea cotizaliei
lor de cooperare'
pentru stabilirea unor misuri organizatorice rteferitoare la dncheie

Art. S. - (,1) Prezenta hotirAre se comunici, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege:
a) primarului comunei;

b) prefectuluijudetului ALBA ;
c) preqedintelui Asociatiei Comunelor din RomAnia;
d) pregedintelui Filialei Judelene ALBA a Asocialiei Comunelor din Rom0nia
prin intermediul
1)'1 erezenta hotdrAre se aduce la cunogtinti publici, in mod obligatoriu,
prin
publicarea:
secretarului comunei, in termenul prev|zut de lege,
a) tn Monitorul OficialalComuneiAriegeni
b) pe pagina de internet, la adresa. www orimariaarieseni ro '
;

prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de B voturi pentru valabil exprimate r care reprezinta 100
o/odin numarul consilierilor prezenti si 72,72 o/o din numarul consilierilor in functie

: LS

PRE$EDINTELE DE $EDINTA,
:

C o n t ra s e

m

n

q azdlavj!:.
-egzd,

pentru Jegqljtate:

SECRETARUL COMUNEI,
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