ROMAI{IA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COM.SEICA MICA

privin

ociatia

Comunelor din Romania

f'onsiliul local al comunei Seica Mica,intrunit in sedinta ordinara la data de
24

*rrie 2006.
'Avand in vedere prevederile art.10 din Cartea europeana a ar norniei locale
rytata la Strasburg la l5 octombrie 1985 si ratificarea prin Legea nr 19911997
t:'.1'inand seama de prevedeille
O.G. nr.,1200) prrvind Stafutul unjtatii
'
itristrativ-teritoriale.Aprobata cu modificari prin Legea nr.9612003.
' Analizand prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum
**lc ale Regula?nentului de organizare si functionare a filialelor iudetene ale
:ratiei Cornttrtelor dirt Rotnania,aprobat prin Hotararea ad1',na-.ii generale
.

?001.

l,trand act de Hotararea adunarii generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind
rlrturea filiale1or ale Asociatiei cornunelor din Romanra.
{.'onsiderand ca scopul Asociatiei cornunelor din Romania este de a realiza
o
[c mar
nsa rnfre rnernbrii sar,pentnt a ocrofi si penfru a prorno\/a idealurile
incipiile care repre zintapatrimoniul comun.
('onsiderand ca unul dintre mijloacele prin care se atrnge
acest scop este
rlrea comunelor din Romania la aceasta asociatie.
['onsiderand ca autoritatile adrninistratiei publice locale reprezinta unul din
e ipalele frrndamente ale
iregirn democratic.
Analizand prevederile .31 alin.4 din OUG.nr.4 5/2003 priyind finantele

s

oric

dispozitiilor art.38 alin.l lit.y si .46 alin.l din Legea administartiei
roe locale nr.)75,/2001, cu rn ificarile si cornpletarile ulterioare.

Itr temeiul

HOTARASTE:
nania,insusind prevederile statutului acesteia.

q

Calitatea de membru

uta in Statutul

com

ei,aprobat prin Hotarare a consililui local.

ariei Comunei Seica Mica
:iatiei

al Asociatiei Comunelor din Rornania.va fl

C

la constituirea

Corpurilor profesioanale

ale

unelor din Romania.
Art.2.- Reprezentarea comunei Seica Mica in cadrul Asociatiei Comunelor
Itomania se asigura de catre primarLrl comunei sau de catre imputernicitul
rria,nurnai pebaza unui rnandat de reprezentare,aprobat prin dispozitie
Art.3.-Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii din Pritnaria
unei Seica Mica,pentru sediul FILIALEI JUDETENE SIBIU a Asociatiei
trnelor din Romania,in situatia in care consiliul director al acestei filiale
elene va st ili ca sediul sau sa fie la nivelul cornunei Seica Mica.
Art.4.-Obligatiile financiare rezultate din aderarea prevazuta la art.l se
fia din bugeful local al comunei Seica Mica.
Art.5.-Prezenta hotarare se comunica prin gr a secretarului cornunei,in
Ittonul prevazut de [ege. prefectului judetului Sibiu,precum si presedintelui
rciatiei Comunelor din Romania.la sediul acesteia.

PRESEDINTE SEDINTA.
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