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TIOTA
din dat

privind aderarea comunei Poduri Jude{ul Baciu la
ASOCIATIA COMUNELORR DIN ROMANIA
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) aft. 10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
1985 9i ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
b) art. 1 alin, (1) din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la asocialii gi fundalii,
aprobatd cu modificdri gi completiri prin Legea nr.24612005, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
c) Ordonanlei Guvernului nr. 5312002 privind Statutul unitdtii administrativ{eritoriale, aprobati
cu modificdri prin Legea nr. 96/2003;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
e) Statutului Asociatiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
Judetene Bacdu a Asociatiei Comunelor din RomAnia;
f) HotdrArii Adundrii generale nr. 312001 privind constituirea filialelor judetene ale Asociatiei
Comunelor din RomAnia,
luAnd act de.
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr. 979116.02. 2018',
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, inregistrat sub nr. 980/1 6.02. 2018',
c) precum gi de rapodul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
constatAnd ci scopulAsociatiei Comunelor din RomAnia este de a realiza o uniune mai strAnsd
intre membrii sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile gi principiile care rcprezintd patrimoniul
lor comun,
apreciind cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
RomAnia la aceastd Asociatie,
gtiut fiind faptul cd autoritdlile administratiei publice locale reprezintd unul dintre principalele
fundamente ale oricdrui regim democratic,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art.36 alin. (2) lit. e) gi alin. (7) lit. c), art.45 alin. (1) 9i
alin. (2) lit. f), art.61 alin. (1) qi (2), arl.62 alin. (1), precum gi ale art. 1'15 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin.
(5) - (7) din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare,

HOTARASTE
Art. 1. - (1) Se aprobd aderarea comunei Poduri 2) la Asocialia Comunelor din RomAnia,
insugind prevederile Statutului acesteia.
(2) Se aprobi participarea funclionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primdriei
Comunei Poduri 2) gi al institutiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asoeiatiei Comunelor din Rominia
Art. 2. - Reprezentarea comunei Poduri2) in cadrul Asocialiei Comunelor din Romdnia,
precum si in cel al Filialei Jude{ene Bacdul) a Asocialiei Comunelor din RomAnia, se asigurd de cdtre

primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispozilia primarului comunei.

Art. 3. - Se aprobd darea in folosintd gratuiti a unor spatii din Primdria Comunei Poduri pentru
sediul Filialei Judelene Bacdul) a Asocialiei Comunelor din Romdnia, in situalia in care Consiliul
2).*)
director al acesteifiliale stabilegte ca sediul sdu sd fie la nivelul comunei Poduri
Art. 4. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrllire sau de aderare la
Asocialia Comunelor din Romdnia se suportd din bugetul local al comunei Poduri').

Art. 5. - (1) Prezenta hotdrAre se comunicd, in

mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
previzut
lege:
de
comunei, in termenul
a) primarului comunei',
b) prefectului judetului Baciu');
c) pregedintelui Asocialiei Comunelor din RomAnia;
d) pregedintelui Filialei Judelene Bacdul) a Asocialiei Comunelor din Rom6nia.
(2) Prezenta hotdrAre se aduce la cunogtinld publicd, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege, prin publicarea

. ,
ii L.S.

PRE$EDTNTELE DE $EDINTA,

:

SCORTANU MARILENA

neazdlavizeazd.
pentru leqalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
Co ntrasem

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotriva", 0 abtineri.

LEGENDA:

]) Se inscrie denumirea judelului.
') Se inscrie denumirea comunei.
3)
Se inscrie adresa paginii de internet a comunei.
*) Acest articol se
insereazd numai pentru cazul expres prevdzut aici.
NOTA: Prezentul model-cadru:
1. cuprinde trimiteri la actele normative in vigoare la data de 5 iulie 2013;

2. se adapteazi in mod corespunzitor, potrivit evenimentelor legislative, precum gi
situatiilor specifice fiecirei comune.

