ROMANIA
JUDBTUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

privind: aderareacomunei

Umbraresti, judetul Galati laAsociatiaComunelordin Romania

Initiator : Stoica Paraschiv * primar u
Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: nr. 1905 din 17.03.2017

Consiliul local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din
data de
23.03.2017
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 1906
din 17.03.2017;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
de
specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul Gaiati, inregistrat sub
nr.l907 din 17.03.2017;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de ipecialitate ale consiliului
local;
Avand in vedere prevederile art.l0 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata
la
Strasboug la l5 octombrie 1985 si rarificata prin Legea nr.l99l1997;
Avandinvedereprevederileart.lalin.(l)dinOG nr.2612000cuprivirelaAsociatii si fundatii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.24612005, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul unitatii administrativ-teritoriale,
aprobata cu modificari prin Legea nr.96l2OO3;
Avand in vedere prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si pe
cele
ale Statutului Filialei Judetene a Asociatiei comunelor din Romania;
Avand in vedere prevederile t-lotararii Adunarii Cenerale nr.3l2O0l privind constituirea fi I ialelor
judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania:
Constatand ca scopul Asociatiei Comunelor din Romania este de a realizao uniune
mai stransa
intre membrii sai, pentru a ocroti si promova idealurile si principiile care reprezinta patrimoniul
lor
comun;

Apreciind ca unul dintre rnijloacele prin care se atinge acest scop este aderareacomunelordin
Romania la aceasta Asociatie;
Stiut fiind faptul ca atttoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele
tundamente ale oricarui regim democratic
Avand in vedere prevederile art.ll alin.(4),art.36alin.(2) lit."e" si alin.(7) lit. ,,c,,din
Legea
nr'21512001privind administratia publica locala. republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul art-45 alin.(l) si alion.(2) lit."fl', art.6l alin.(l) si (2), art.62alin.(l),
precum si ale
art' I l5 alin.(l) lit.b), alin.(3) alin.(5) - (7) din Legea nr.2l5l20)l privinJ adminisrratia
publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioaie;

HOTARASTE:

Romania.

Art' l '( I ) Se aproba aderarea comunei Umbraresti, judetul Galati
Ia Asociatia Comunelor din

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor
din Romania vafr prevazuta in Statutul
comunei Umbraresti, judetul Galati.
(3) Se aproba participarea functionarilor publici din
structura functional a comunei Umbraresti
la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei
Comunelor din Romania.
Art'2' Reprezentarea comunei Umbraresti in cadrul Asociatiei Comunelor
.
din Romania se
asigura de catre primarul comunei sau de catre imputernicitul
acestuia, numai pebazaunui mandat de
reprezentare, aprobat prin dispozitie.
Art.3. Obligatiile financiare rezultate din aderarea prevazuta
la art.l se vor suporta din bugetul
local al comunei Umbraresti, judetul Galati.
Art'4' (l)' Prezenta hotarare va fi comunicata, prin intermediul
secretarului unitatii

adm

inistrativteritoriale, catre:

a) Primarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
b) Institutia prefectului judetului balati;
c) Presedintere Asociatiei comuneror din Romania;
d) Presedintele Filialei Judetene Galati a Asociatiei Comunelor din Romania.

(2) Prezenta hotarare va fi dusa la cunostinta publica prin
intermediul secretarului unitatii
i u I i nstitutiei.

adm in istrativ-teritoriale, pri n afi sare la sed
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