ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU
HOTARARBA NR.24
Din20.12.2002

Privind: Aderarea comunei TUDOR VLADIMIRESCU , judetul Galati la Asociatia Comunelor
din Romania.
Initiator: Ioan Rezmeril;a , primarul comunei Tudor Vladimirescu,judetul Galati
Nr.si data depunerii proiectului de hotarare: 2233120.12.2002
Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu,judetul Galati;
Avand in vedere expunerea de motive prezentata de primarul comunei Tudor
Vladimirescu,j udetul G:llati;
Avand in vedere raportul de specialitate prezentat de d-na Radulescu Fanica ,contabil
al Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu , judetul Galati;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare ,
economico-sociala, buget-finante;
Avand in vedere temeiurile juridice ,respectiv prevederile:

1. - Art 10 din Oarta europeana

a autonomiei locale ,adoptata la Strasburg la 15
octombrie 191i5 si rectificata prin Legea nr.19911997;
2. - Art.l alin.(l) din OG nr.2612000 cu privire la asociatii si fundatii ;
.3. - Art"12 al (l) si (3) din Legea nr.189/1998,privind finantele publice locale;
,1. - Cap.IV lit.b din anexa la HCL nr.20126.11.2002 privind aprobarea statutului
comunei Tudor Vladimirescu,judetul Galati;
5. - Statutul Asociatiei Comunelor din Romania , precum si pe cele ale statutului Filialei
Judetene Galati a Asociatiei Cornunelor din Romania;
6. - Hotararea l\dunarii Generale nr.3 /2001 privind constituirea filialelor judetene ale
Asociatiei Comunelor din Romania;

7. - Art.ll

al (2) si art.38 al.(2) lit."y" din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala;
In temeiul prevederilor art.46 al.(l) si (2) din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala;

HOTARASTE
Art.1, -(l) Se aproha aderarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Galati la
Asociatia Cornunelor din Romania, insusind prevederile Statutului acesteia"
-(2) Se aproba participarea functionarilor publici/personalului contractual
din cadrul Primariei Comunei T.Vladimirescu si al institutiilor /serviciilor publice de interes
local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din R.omania.
Art.2. - Reprezentarea comunei Tudor Vladimirescu, in cadrul.Asociatiei
Comunelor din Romani:l , precum si in cel al filialei judetene Galati a Asociatiei Comunelor din
Romania , se asigura de catre primarul comunei sau de catre imputernicitul acestuia, numai pe
baza unui mandat de reprezentare,aprobat prin dispozitia primarului comunei.

Art.3. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija primarului si a
contabilului consiliului Local rudor vladimirescu,judetul Galati.
Art, . - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare , de infratire
sau de aderare la Asoci:ltia Comunelor din Romania se suporta din bugetul local al comunei
Tudor Vladimirescu.
Art.S. -Cornunlsarea prezentei hotarari se va face de secretarul comunei. doamna
Polodeanu Sandita.

SEDINTA.

CONTRASEMNEAZA,

IRETAR2

##{w

In temeiul art.85,litera "c"din Legea nr.201512001 privind administratia publica locala
avizez proiectul de hotarare al Consiliului Local pentru a fi prezentat si discutat in sedinta
ordinara din data de 20.12,2002.

Polodearfu Sandita

