ROMAN IA
JUDETUL OLT

CONSILIUL LOGAT AL GOMUNEI

STEMA
COMUNEI

RADOMIRES TI

HorARAne
nr. 16 din 31.05.2017
privind aderanea comunei RADOMIRESTI
la Asociatia Gomunelor din Romdnia

Avdnd in vedere temeiurile juridice, nespectiv prevederile:
a) art. 10 din Carta europeani a autonomiei lodale, adoptati la Strasbourg
octombrie 1985 gi ratificat6 prin Legea nr. 199/1997;

la

15

b) art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.2612000 cu privire la asocialii 9i
fundatii, aprobatd cu modificdri 9i completdri prin Legga nr. 24612005, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare,
c) Ordonantei Guvernului nr. 53120t02 privind Stafutul unitilii administrativ-teritoriale,
aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 96/2003;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr" 27312006 piivind finantele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
e) Statutului Asocialiei Comunelor din Romdnia; precum gi pe cele ale Statutului
Filialei Judetene Olt a Asociatiei Comunelor din RomAniN;
f) HotdrArii Adundrii generale nr. 312001 privind constituirea filialelor judetene ale
Asocialiei Comunelor din RomAnia,

mai strAnsd intre membrii sdi, pentru a ocrrrti gi pentru a promova idealurile gi principiile care
reprezintd patrimoniul lor comun,
unul dintre mijloaceler prin care sQ atinge acest scop este aderarea
apreciind
comunelor din Romdnia la aceastd Asocia[ie,
gtiut fiind faptul
autoritdfile administra[iei pqblice locale reprezintd unul dintre
principalele fundamente ale oricdrui regim democratic,

ci

ci

in temeiul prevederitor arl. 1r aii''''. (4), arl. go dlin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. c), art.45
alin. (1) 9i alin. (2) Iit. f), art.61 alin. (1) 9i (2), art.62 alin. (1), precum gi ale art. 115 alin. (1)

lit. b), alin. (3), alin. (5) - (7) din Legea administratier publice locale nr.21512001, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADOMIRE$II adoptd prezenta hotirire.

Art. 1. - (1) Se aprobd aderarea comunei Radomiregti la Asociatia Comunelor

din
prevederile
Statutului acesteia.
RomAnia, insugind
(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din RomAnia, se prevede in Statutul
comunei Radomiregti, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 21 din 13.08.2014.
(3) Se aprobd participarea func[ionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primdriei Comunei Radomiresti gi al institutiilor/serviciilor publice de interes local, la
constituirea Corpurilor profesionale ale Asoc;iatiei Comunelor din RomAnia.

Art. 2. - Reprezentarea comunei Radomiregti in cadrul Asocialiei Comunelor din
RomAnia, precum gi in cel al Filialei Judetene Olt a Asogiatiei Comunelor din Rom6nia, se
asigurd de citre primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui
mandat de reprezentare, aprobat prin dispo:zi[ia primarului comunei.
Art. 3. - Obligaliile financiarej rezultatel din acordurile de cooperare, de infrdtire sau de
aderare la Asociatia Comunelor din RomAnia se suport5 din bugetul local al comunei
Radomiresti.

Art. 4. - (1) Prezenta hotdrAre se comunicS, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevdzut <je lege:
a) primarului comunei;
b) prefectului jude(ului Olt;
c) pregedintelui Asociatiei Comunelor din RomAnia;
Asociatiei Copunelor din RomAnia.
d) pregedintelui
(2) Prezenta
cunogtintd irublicd, in mod obligatoriu, prin
I prevSzut de lege, prin
intermediul secretarului
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Contrasemneazd/avizeazd.
pentrulegalitate:
SECRETARUL COMUNE

-r:a-r^.
CARMEN RADUCA

Prezenta Hotdr6re a fost adoptatd prin vot cleschis cu 12 voturi ,,pentru ", 0 voturi,,impotrivi",
0 abtineri

