ROMANIA
JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CEPARI

HOTARAREA
nr. 39 din 31 lULlE 2017
privind aderarea comunei Cepari
Ia Asociatia Comunelor din Romania
Avand In vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :
a) art. 10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata Ia Strasbourg Ia 15 octombrie
1985 §i ratificata prin Legea nr. 199/1997;
b) art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernu lui nr. 26/2000 cu privire Ia asociatii ~i fundatii,
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
c) Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii administrativ-teritoriale, aprobata
cu modifica ri prin Legea nr. 96/2003;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
e) Statutului Asociatiei Com unelor din Roman ia, precum §i pe cele ale Statutului Filialei
Judetene Arge§ a Asociatiei Comunelor din Romania;
f) Hotararii Adunarii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judetene ale Asociatiei
Comunelor din Romania ,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primaru l comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr. 2384/21 .07.2017;
b) raportu l compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, inregistrat sub nr. 2210/06 .07.201 7;
c) precum §i de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
constatand ca scopu l Asociatiei Comune lor din Romania este de a realiza o uniune mai stransa
intre membrii sai, pentru a ocroti §i pentru a promova idealurile §i principiile care reprezinta patrimoniul
lor comun ,
apreciind ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
Romania Ia aceasta Asociatie,
~tiut fiind faptul ca autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele
fundamente ale oricarui regim democratic,

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) ~ i a lin. (7) lit. c) , art. 45 alin. (1) ~ i
alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1 ) ~ i (2), art. 62 alin. (1 ), precum §i ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin.
(5)- (7) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile §i completari le
ulterioare,
CONSIL/UL LOCAL AL COMUNEI CEPARI adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se aproba aderarea comunei Cepari Ia Asociatia Com unelor din Romania, insu§ind
prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania ,va fi prevazuta In Statutul
Comunei Cepari.
(3) Se aproba participarea functionarilor publici/personalulu i contractual din cadrul Primariei
Comunei Cepari ~i al institu\iilor/serviciilor publice de interes local, Ia constituirea Corpurilor
profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romania.
Art. 2. - Reprezentarea comunei Cepari In cadrul Asociatie i Comunelor di n Romania, precum ~i
In eel al Filialei Jude\ene Arg e~ a Asocia\iei Comunelor din Romania, se asigura de catre primarul
comunei sau de catre lmputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare , aprobat
prin dispozitia primarului comunei.
Art. 3. - Se aproba darea In folosinta gratuita a unor spatii din Primaria Comunei Cepari pentru
sediul Filialei Judetene Arge~
a Asociatiei Comunelor din Romania, In situatia Tn care Consiliul
director al acestei filiale stab i l e~te ca sediul sau sa fie Ia nivelul comunei Cepari.
Art. 4. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de lnfra\ire sau de aderare Ia
Asocia\ia Comunelor din Romania se suporta din bugetullocal al comunei Cepari.
Art. 5. - (1) Prezenta hotarare se comunica, In mod obligatoriu, prin intermediul secretaru lu i
comunei, In termenul prevazut de lege:
a) primarului comunei ;
b) prefectului judetului Arge~ ;
c) pre~edintelui Asocia\iei Comunelor din Romania;
d) pre~edintelu i Filialei Jude\ene Arge~ a Asocia\iei Comunelor din Romania;
(2) Prezenta hotarare se aduce Ia cuno~tin\a publica, In mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, In termenul prevazut de lege, prin publica rea:
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