I(UI}TANIA
JUDETULARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SEITIN
Seitin, str. Revolutiei nr.47,jud. Arad, tel. 0257 /415202, tax 0257/48

HOTARAREANR.

lP

din data de 29.05.2013
privind aderarea comunei $eitin la Asocia.tia comunelor din Rominia
Gonsiliul Local al Comunei Seitin,
AvAnd in vedere:

- prevederile art.10 din Carta europeand a autonomiei iocale, adoptatd la Strasbourg 1a 15 octombrie l9g5 gi
ratificatd prin Le gea nr.199/1997;
- prevederile Ordonanlei Guvernului nr.5312002 privind Statutul unitafi administrativ-teritoriale, aprobatd cu
modificdri prin L egea nr.96/2003;
- prevederile Statutului Asocialiei Comunelor din Romdnia, precum qi pe cele ale Regulamentului
de organizare qi
funclionare a filialelor judeJene ale Asocialiei Comunelor din Romdnia, aprobat prin Hotdr6rea adundrii g"o".ui"
w.4 din 24 februarie 2001;
- ludnd act de Hotararea adundrii generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor judelene
ale
Asocialiei Comunelor din Rom6nia,
- considerdnd cd scopul Asocialiei Comunelor din Romdnia este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii
sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile qi principiile care reprezintd patrimoniul lor comun,
- considerAnd cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din RomAnia la
aceastd asociajie;

-

co,nsiderind ca autoritd,tile administraliei publice locale reprezintd unul dintre principalele fundamente
ale
ofl carur reglm democratrc-

pr"u"d.rii. Legii nr. ZlZtZOO|privind finanlele publice locale;

- referatul nr.1137/14.05.2013 al dnei. Popa Alina - Maria, secretar interimar al Comunei Seitin;
- prevederile art.11 alin.(4), ale art. 45 alin. (2) lit. f) 9i de cele ale art. 124 din Legea administraliei publice
locale
nt.2l5 l200l, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
.i-

HOTARAgTE:

Art.l.

(1) Se aprobd aderarea comunei $eitin la Asociafia Comunelor din Romdnia, insugind prevederile Statutului

acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asocialiei Comunelor din Romdnia, va fi prevdzuta iri Statutul comunei Seitin.
(3) Se aprobd participarea functionarilor publici din structura funclionald a Primdriei Comunei Seitin ia
constituirea Corpurilor profesionale ale Asoqiatiei Comunelor din Rom6nia.
Art.2. Reprezentarea comunei Seitin in cadrul Asocialiei Comunelor din RomAnia se asigurd de cdhe primarul
comunei sau de cdtre imputemicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin
dispozilie.
Art.3' Se aprobd darea in folosinld gratuifi a unor spalii din Primdria Comunei Seitin pentru sediul FiLIALEI
JUDETENE ARAD a Asocialiei Comunelor din Romdnia, in situalia in care consiliul director al acestei
filiale
judelene va stabili ca sediul sAu s6 fie la nivelul comunei Seitin.
Art.4. Obligaliile frnanciare rezultate din aderarea./participarea prevdzutd la art.l se suporta din bugetul local al
comunei Seitin.
Art,S. Prezenta hotdr6re se comunicd, prin grija secretarului comunei, in termenul prevAzut de lege, prefectului
judefului Arad, precum qi pregedintelui Asociq[q,i4olqrnelor din RomAnia, la sediul
acesteia.
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