ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIRASLAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA /VR, 39
privind aderarea comunei Mirdsldu
la Asocialia Comunelor din Romdnia

in data de
10 12 2014',
Luand in dezbatere :
- Expunerea de motive la proiectul de hotdrAre privind aderarea comunei Mirdsldu la Asocialia
Comunelor din RomAnia, ini{iat de dl. primar, Alexandru Liviu Gigel;
- Raportul de avizare favorabild a proiectului de hotirAre din partea comisiei pentru buget,
finante, administrarea domeniului public Ai privat, gospoddrire comunald, servicii gi comert,
Consiulul Local

al comunei Mirdsldu, intrunit in sedinta publicd de indatd

-

Raportul de specilitate din partea compartimentului administratie publicd locald de la
Primdria Comunei Mirdsldu nr.3439126.1 1.201
AvAnd in vedere prevederile:
- art. 10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
1985 9i ratificatd prin Legea nr. '199/1997;
- art. 1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr. 2612000 cu privire la asociatii si fundalii,
aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr. 24612005, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr.

5312002 privind Statutul unitdtii administrativ-teritoriale, aprobatd
cu modificdri prin Legea nr. 96/2003;
- art. 35 alin. (6) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
- Statutului Asocialiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
Judetene Alba a Asocialiei Comunelor din RomAnia;
- HotdrArii Adundrii generale nr. 312001 privind constituirea filialelor judetene ale Asociatiei
Comunelor din Romdnia,

ConstatAnd cd scopul Asocialiei Comunelor din RomAnia este de a realiza o uniune mai
strdnsd intre membrii sdi, pentru a ocroti 9i pentru a promova idealurile 9i principiile care
reprezintd patrimoniul lor comun,
apreciind cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
comunelor din Romdnia la aceastd Asocialie,
gtiut fiind faptul cd autoritalile administraliei publice locale reprezinti unul dintre
principalele fundamente ale oricdrui regim democratic,

in temeiul prevederilor art. '11 alin. (4), ar1. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c), art. 45
alin. (1)gi alin. (2) lit. f), art.61 alin. (1) qi (2), art'62 alin. (1), precum gi ale art.. 115 alin. (1)
lit. b), alin. (3), alin. (5) - (7) din Legea administratiei publice locale nr,21512001, republicatd,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
HOTARARE

Art. 1. - (1) Se aprobd aderarea comunei Mirdsldu la Asociatra Comunelor

din

RomAnia, insugind prevederile Statutului acestera.

(2) Se aprobd participarea functionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primdriei Comunei MirdslSu si al institu{iilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea
Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romdnia.

cdtre primarul comunei sau de cdtre imputernicitul'acestuia, numai pe baza unui mandat de
reprezentare, aprobat prin dispozi[ia primarului comunei.

Art. 3. - Se aprobd darea in folosintd gratuiti a unor spatii din Primdria

Comunei

Mirdsldu pentru sediul Filialei Judetene Alba a Asocia[iei Comunelor din RomAnia, in situatia
in care Consiliul director al acestei filiale stabilegte ca sediul siu sd fie la nivelul comunei
MirdslSu.

Art. 4. - Obligaliile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrd{ire sau de
aderare la Asociafia Comunelor din RomAnia se suportd din bugetul local al comunei Mirdsliu.

Art.5. - (1) Prezenta hotdrire se comunicd: Primarului comunei MirdslSu, Prefectului
judetului Alba, Pregedintelui Asocia[iei Comunelor din Rom6nia, presedintelui Filialei Jude{ene
Alba a Asociafiei Comunelor din Rom6nia.
(2) Prezenta hotdrAre se aduce la cunostinld publicd, prin afigare la afisierul de
la Consiliul Local al comunei Mirdsliu.
Prezenta hotdrdre a fost adoptati in urma votului favorabil ,, pentru" a unui numdr de
10 consilieri locali prezenfi la gedintd, ceea ce reprezintd'100 % din numdrul consilierilor locali
in functie, 100 % din numdrul consilierilor locali prezenli.

Mirisldu, la 1 0. 12.2014.
Pregedinte de gedinfd
Porc ian

,

Contrasemneazd,
Secretar,
l/letea a Maria

