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JUDETUL ARGEfi)

CONSILIUL LOGAL AL COMUNEI
POIANA LACULUI)

HOTARARE,A
nr.35 din 25.11.2016
privind aderarea comunei POIAN,A LI\CULUI
la Asocialia Comunelor din RomAnia
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 10 din Carta europeand a autonomiei locale, acoptata la Strarsbourg la'15 octombrte

1985 9i ratificatd prin Legea nr. 199/1997;

b) art. 1 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.2612000 cu privire la asociatii si fundatii.
aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea nr.246120Q5, cu morlificdrile si completdrile ulterioare;
c) Ordonantei Guvernului nr. 53l2OO2 privind Statutul urritdlii administrativ-teritoriale, aprobata
cu modificiri prin Legea nr. 96/2003;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finan ele publice locale, cu modificdrile si
com pletdrile ulterioare;

e) Statutului Asociatiei Comunelor din RomAnia, precum qi pe cele ale Statutului Filialei

Judelene Arges) a Asociatiei Comunelor din RomAnia,

Hotararii Adundrii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judetene ale Asocraliiei
Comunelor din RomAnia,

0

lu6nd act de:

a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul contunei,
inregistrat sub nr. 95401 21.11. 2016;

in oalitatea sa de initiator.

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
comunei, inregistrat sub nr. 9541 121.11 ' 2016''
c) precum gi de raportul comisiei de specialitate a consiliului Local,

al

primarului

constatAnd cd scopul Asocialiei Comunelor din Romdnia este de a realiza o uniune mai strarrsa
intre membrii sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile ;i principiile celre reprezintd patrtmontul
lor comun,
aoreciind cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest Scop este aderarea comunelor din
Romdnia la aceastd Asociatie,
Stiut fiind faptul cd autoritilile administraliei publice lor:ale reprezintii unul dintre prin<;ipalele
fundamente ale oricirui regim democratic,
In temeiul prevederilor ar1. 1l alin. (4), art.36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c), art 45 alin l,l)
alin (3;, 21'n
alin. (2) tit. f), art.61 atin. (1)si (2), afi..62 alin. (1), precum 9i ale art" 115 alirr. (1)lit. b)'

sr

(5) - (7) din Legea adminisiratiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu nrodificirile gicompletdrile
ulterioare,

coNstLtuL LocAL AL COMUNE' POIANA

LACULUI adoptS prezenta hotirare.

Art. 1. - (1) Se aprobd aderarea comunei POIANA LACULUI) la Asocialia Comunelor din
RomAnia, insugind prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asocialiei Comunelor din RcmAnia, se prevede in Statutul comuner
POIANA LACULUI), aprobat prin Hotararea consiliului Local nr.47 't2008

(3) Se aprobd participarea functionarilor publici/person;rlului contractual din cadrul Primiiriei
Comunei POIANA LACULUI) si al institutiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea
COrpUrilOr profesionale ale Asocia{iei Comunelor din Rom6nia.

- Reprezentarea comunei POIANA LACULUI2) in cadrul Asociatiei Comunelor din
precum
si in cel al F:ilialei Judetene ARGESl) a A,soc;iatiei Comunelor din RomAnia, se
RomAnia,
primarul
comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de
asigurd de cdtre
reprezentare, aprobat prin dispozi[ia primarului comunei.
Art. Z.

Art. 3. - Se aprobd darera in folosinld gratuitd a unor spatii din Prinndria Comunei POIAI{A
LACULUI pentru sediul Filialei .Judetene ARGES) a Asociatiei Comunelor din Romdnra, in situatia in
care Consiliul director al aceslei filiale stabile te ca sediul siiu rsd fie la nivelul comunei POlAliA
LACULUT)..)

Art.4. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cc,operrare, de infrdtire sau de aderare

la

Asociatia Comunelor din RomAnia se suportd din bugetul local al comunei POIANA LACULUI).

Art.5. - (1) Prezenta

hcrtirAre se comunici, in mod obligertoriu, prin intermediul secretarului
prevdzut
cle lege:
comunei, in termenul
a) primarului comunei;
b) prefectului judelului ARGES);
c) presedintelui Asociatiei Comunelor dln Rom6nia,
d) presedintelui Filialei Judetene ARGES) a Asociatiei Cornunelor din Rom6nia.

(2) Prezenta hotdrAre se aduce la cunostintd publicd, in mod obligatoriu, prin

secretarului comunei, in termenul previzut de lege, prin publicarea:
a) pe pagina de internet, la adresa: www poianalacului.ro)
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