ROMANIA
JUDETAL IALOMITA
CONSILIAL LOCAL GRINDA

HoriRAns
privind aderarea comunei GRINDU la Asocialia Comunelor din Romdnia
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomila,
in conformitate cu :
- prevederile art.10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15.10.1985 qi ratificatd prin Legea nr.I99l1997;
- prevederrle art.35,alin.(6) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile O.G.nr.5312002 privind Statutul unitdtii administrativ-teritoriale,
aprobatd cu modificdri prin Legeanr.96l2003;
Analizdnd:
- prevederile Statutului Asocialiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale
Regulamentului de orgarnzare qi func{ionare a filialelor jude}ene ale Asocia}iei Comunelor din
Romdnia, aprobat prin Hotdrarea Adundrii Generale nr.4 124.02.200 l',
- HotdrArea adundrii generale nr.3124.02.2001 privind constituirea filialelor judetene
ale Asocialiei Comunelor din RomAnia;
- expunerea de motive a dlui primar al comunei Grindu, nr.2246 din28.09.2016,
- raportul rr.2245 din28.09.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportele comisiilor nr.2,9 qi l5 din 28.09.2016 al comisiei de specialitate;
- avizlegalitate nr.15 din 28.09.2016 emis de secretarul comunei Grindu;
AvAnd in vedere :
- Scopul Asocialiei Comunelor din Romdnia este de arealiza o uniune mai strdnsd
intre membrii sdi pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile gi principiile care reprezirrtd
patrimoniul comun ;
- Unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
Rom6nia la aceastd asocialie ;
- Autoritdlile administratiei publice locale reprezintd unul dintre principalele
fundamente ale oricdrui regim democratic ;
in temeiul art.36, alin.(7),lit." c ", art.45, alin.(1) gi art.115, alin.(1), lit." b "din Legea
m.2l512001privind administraJia publicd locald, republicatd, cu modificdrile si completdrile
ulterioare,

HoriRASrs:
Art.1.(1). Se aprobd aderareacomunei Grindu la Asociafia Comunelor din Rom6nia,
insugind prevederile statutului acesteia.
(2). Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romdnia va fi prevdzut6 in
statutul comunei Grindu.
(3). Se aprobd participarea func{ionarilor publici din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Grindu la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor
din RomAnia.
Art.2. Reprezentarea comunei Grindu in cadrul Asocialiei Comunelor din Romdnia se
asigurd de cdtre primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui
mandat de reprezentare aprobat prin dispozitie.

art'l se suportd din
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Primdriei comunei Grindu qi pe site-ul propriu www'srin'du'ro'
comunei, in termenul
Art. 5. prezentahotdrdre ,ru r, .o*rmi.uE, p-m gtlp *retarului
judetul Ialom-i1a pentru efectuarea controlului de
prevdzut de lege tnstituliei Prefectului din Romdnia'
i.gufitut", pr.J,r- gi pregedintelui Asociaiiei Comunelor

DE

$EDINTA,

Elena
Contrasemfl€azat
etar comuna
Ene Tudora

Nr.23.
Ailoptatd la GRINDU.
Astd.zi 28.09.2016-

