
ROMANIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GrROV)

HOTARAREA
nr4 din 30.01.2019 2019

privind aderarea comunei GIROV
la Asociatia Gomunelor din Rominia

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
g) art. 10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15

octombrie 1985 Si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
h) art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului n. 2612000 cu privire la asociatii 9i fundatii,

aprobati cu modificiri gi completAri prin Legea ff. 24612005, cu modificirile gi completerile
ulterioare;

i) Ordonantei Guvernului nr. 5312002 privind Statutul unititii administrativteritoriale,
aprobati cu modificdri prin Legea nr. 96/2003;

j) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificerile
gi completarile ulterioare,

k) Statutului Asocialiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
Judelene Neam{ a Asocialiei Comunelor din Rom6nia;

l) Hoti16rii Adunerii generale nr. 312001 privind constituirea filialelor judetene ale
Asociatiei Comunelor din RomAnia,

luAnd act de:
d) Expunerea de motive prezentata de citre primarul comunei, in calitatea sa de

initiator, inregistrat sub nr. 67 8121 .01 . 2019',
e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei, inregistrat sub nr.680/21 .01. 2019,
f) precum gi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatand cd scopul Asociatiei Comunelor din Rominia este de a realiza o uniune mai
str6nsi intre membrii sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile 9i principiile care
reprezinti patrimoniul lor comun,

apreciind ci unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
comunelor din Rom6nia la aceasti Asocialie,

$tiut fiind faptul cd autoritdl:ile administratiei publice locale reprezinti unul dintre
principalele fundamente ale oricarui regim democratic,

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. c), art. 45
alin.(1)9i alin.(2) lit.0, art.61 alin.(1)9i (\,an.62alin.(1),precumgi aleart. 115alin.(1)
lit. b), alin. (3), alin. (5) - (a7) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicatd,
cu modificirile gi completirile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROVadopti prezenta hotirire.



Art. 1. - (1) Se aprobd adera'ea comunei GIROV Asociatia Comunelor din RomAnia,
insugind prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Rom6nia, se prevede in Statutul
comunei GIROV, aprobat prin Hotirirea Consiliului Local nr. ...... din .....

(3) Se aprobe participarea funclionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primdriei Comunei Girov 9i al institutiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea
Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romania.

Arl.2. - Reprezentarea comunei Girov in cadrul Asociatiei Comunelor din Rom6nia,
precum 9i in cel al Filialei Judetene Neam! a Asociatiei Comunelor din Rominia, se asigurA
de citre primarul comunei sau de citre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat
de reprezentare, aprobat prin dispozitia primarului comunei.

Art. 3. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrelire sau de
aderare la Asociatia Comunelor din Romdnia se suporti din bugetul local al comunei Girov.

Art. 4. - (1) Prezenta hotir6re se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege:

e) primarului comunei;
f) prefectului judetului Neamt;
g) pregedintelui Asocialiei Comunelor din Romania;
h) pregedintelui Filialei Judetene Neamt a Asocia{iei Comunelor din RomAnia.
(2) Prezenta hoterare se aduce la cunogtintd publica, in mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege, prin publicarea pe pagina de internet.

PRE$EDINTELE DE gEDINTA,
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