V:!.

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNAGOSTAVATU
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HOTARARE;

referitor la : referitor la

AvAnd in vedere,

-

:

ADERAREA COML]NEI GOSTAVATU LA ASOCIATIA
COMIAIELOR DIN ROMANIA

prevederile art. I 0 din carta europeand a autonomiei locale,
adoptati la Strasbourg ra

1985 9i ratificatt prinLegea nr.19911997,

-

r

5

prevederile Ordonantei Guvemului nr.5312002 privind Statutul
unitAtii administrativ-

aprobatd cu modificar.i prin Legea nr .96/2003,

-

prevederlle
ederile Statulul
Statului Asocialiei
Asoaiatiei Comunelor din Romania,
Romania. precum gi pe cele ale
ui de organizare gi funcfionare a filialelor jude{ene ale Asociatiei Comunelor
din RomAnia,

prin Hotararea adunarii generate nr.4 din 24 februarie 2b01,

- Hotararea adunarii generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor
Asociatiei Comunelor din Romania,
raportul compartimentului se*etariat din cadrul primlriei privind sr"rsfinerea proiectului
de
referitor 1a aderarea comunei Gostavap ra Asociatia comuneror din Romania;
- rapofiul qi avizul comisiei pentru administralie public[ local[, juridicd,
aplrarea ordinii qi
ii publice, a drepturilor celdlerilor;
In temeiul ar1.38 alin (2) lit."o" combinat cu alin.(7) lit.,'c,, afi.46(1) din
Legea
$i
ei publice locale Nr.21512001,cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
ale

t

CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI GOSTAVATU,JIJDETUL OLT,

HOrAnAgre:
- (l) Se aprobi aderarea comunei Gostavdlu la Asociatia comunelor
din Romania, insugind
ile Statului acesteia.

Afi

1

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din
)i Gostavdtu aprobat prin Hotir6rea Consiliului Local

RomAnia,

nr din

va

fi

preuazutd

in

Statutul

200 ...

(3) Se aprobl pafticiparea funclionarilor publici din aDaratul de specialitate al primarului
rirea Corpurilor prolesjonale ale Asociatiei Comunelor din domania.

la

At.2.- Reprezentarea comunei GostaveF in cadrul Asociatiei Comunelor din Romariia se
asigurd
cdtre primarul comunei sau de catre imputernicitul acestuia, numai pe baza
unui
mandat de

aprobat prin dispozilie.
Art 3.- Se aprob[ darea in folosin![ gratuitd a unor spalii din primaria comunei Gostavdlu
penhu

FILIALEI JUDETENE

olt a Asociatiei comuneror'din

Romania,

in

,i;;ii; r"-"."

Liirili"r

al acestei filialejudelene va stab i ca sediur s[u si fie la niverul comunei Gostav;lu.
Art'4 - obliga{iile financiare rezultate din aderarea/participarea prevazu t6, ra at-t,l se
suportA din
I local al comunei Goitavdtu.

Art.5.: Prezenta hot[rAre se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
unei, in. termenul prevan)t de lege, prefectului j
qi preqedintelui Asociatiei
or din Romdnia, la sediul acesteia.
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