ROMANIA

JUDF|UL ALBA
COMUNA SASCIORI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.60/2015
privind aderarea Comunei Sisciori la Asociatia Comunelor din Romania
Consiliul Local Siasciori, judetul Alba intrunit in sedinta -de indatS- in data de 30 octombrie
2015,

Luand in dezbatere:
- Raportul de specialitate intocmit de compaftimentul cadastru din cadrul Primariei comunei

Sasciori

cu privire la oportunitartea aderarii Comunei Sisciori la Asociatia Comunelor sin Romania;
-expunerea de motive la Proiectul de Hotarare privind aderarea Comunei Sdsciori la Asociatia
Comunelor din Romaniir;
- raportul de avizare a cornisiei de specialitate nr.1 buget - finante;
- raportul de avizare a cornisiei de specialitate nr.3 juridica ;

Avand in vedere prevederile :
-art. 10 din Carta europeianE a autonomiei locale, adoptatE la Strasbourg la

15
1985 Si
ratificatb prin Legea nr,, L991t997;
i, aprobati cu
-art. 1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr. 2612000 cu privire la asociatii si
re;
modificbri 9i completbri prirr Legea nr.24612005, cu modific5rile 9i completdrile
-Ordonantei Guvernului nr. 5312002 privind Statutul unitdtii administrativaprobati cu
modificdri prin Legea nr, 9t5/2003;
-art. 35 alin, (6) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific5
9i completbrile
ulterioare;
-Statutului Asociatiei Comunelor din Rom6nia, precum gi pe cele ale Statutului Filia Judetene Alba a
Asociatiei Comunelor diin RomAnia;
-Hotd 16 rii Adu ndrii generak: nr. 3 l 200l privi nd constituirea fi lia lelor j udetene ale
aliei Comunelor
din Rom6nia
in temeiul preverderilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. c), aft. 45 alin. (1)
(1) lit. b), alin.
(2) lit. f), art, 61 alin. (1) 9i (2), art.62 alin, (1), precum gi ale aft. 115
alin.
9i
(3), alin. (5) - (7) din L.egera administratiei publice locale nr.21l:jp001, republicatS, cu modificirile gi
com pleti ri le ulterioare,

HOTARASTE:
Aft. 1. - (1) Se aprob5 aderarea comunei Sasciori la Asociatia Comunelor din

nia, insugind
prevederile Statutul ui arcesteia.
(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din RonrAnia, se prevede in
comunel
Sasciori, aprobat prin l-lotbr6rea Consiliului Local
(3) Se aprobb participarea functionarilor publici/personalului contractual di cadrul Primiriei
rea Corpurilor
Comunei Sasciori 9i al instituliilor/seruiciilor publice de interes local, la
profesionale ale Asocialiei Comunelor din Rom6nia.
ra, precum
Aft. 2. - Reprezenterrea comunei Sasciori in cadrul Asociatiei Comunelor din
primarul
Rom6nia,
asigurd
cdtre
in
cel
al
Filialei
Judel;ene
Alba
a
Asociatiei
Comunelor
din
se
Si
aprobat
comunei sau de cbtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de
prin dispozitia primarului crcmunei.
Art. 3. - Se aprobb clarea in folosintb gratuitd a unor spatii din Primdria Comu Sasciori pentru
sediul Filialei Judetene Albia a Asociatiei Comunelor din Rom6nia, in situatia in care Consiliul director
al acestei filiale stabiles;te ca sediul siu sE fie la nivelul comunei Sasciori
Aft. 4. - Obligatiile fjnanciare rezultate din acordurile de cooperare, de infrd
sau de aderare
la Asocialia Comunelor din RomSnia se suportb din bugetul local al comunei
Art.s, - Prezentar hotdrdre se comunicS:
-Institutir-'i Prefectului Alba;
-Primarului comunei Sbsciori,
- Filialei Jrudetene Alba a Asocialiei Comunelor din RomAnia'
- afigare la sediul Prirn5riei comunei Sbsciori .
l3asciori;la data de 30 octombrie
2015i
''
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