
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
clRov)

PROIECT DE HOTARARE
nr.2 din 31.01.2019

privind aderarea comunei GIROV
la Asociatia Comunelor din RomAnia

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 10 din Carta europeane a autonomiei locale, adoptate h Strasbourg la 15

1985 Si ratificate prin Legea nr. 199/'1997;
b) art. 1 alin. ('l) din Ordonanta Guvernului N.2612000 cu privire la asociatii qi fundalii,

cu modific;ri gi completeri prin Legea N. 24612005, cu modificirile gi completirile

c) Ordonantei Guvernului nr. 53120O2 privind Statutul unitetii administrativ-teritoriale,
cu modificari prin Legea nr. 96/2003;

d) art. 35 alin. (6) din Legea N. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu
gi complet5rile ulterioare;

e) Statutului Asociatiei Comunelor din Rominia, precum 9i pe cele ale Statutului Filialei
Neamt a Asociatiei Comunelor din Romania;

fl Hotiririi Adundrii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judetene ale
Comunelor din Romania,

luand act de:
a) Expunerea de Egti primarul comunei, 1n calitatea sa de) Expunerea de Egtiye- prezentata de catre

inregistrat sub nr H{..N-2L.. 2019t
b) raportul compartimeltului-de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
,i.^-^,-*-* -,,L ^.(.'lA tSlal omo.

raponul compartrBelnlulur"de resort c

inregistrat sub nr $ {.t.e..t J;r..4.l Zo I s:
c) precum gi.de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatand ce scopul Asocialiei Comunelor din Romania este de a realiza o uniune mai
intre membrii sei, pentru a ocroti $i pentru a promova idealurile gi principiile care

se atinge acest scop este aderarea

publice locale reprezintd unul dintre

patrimoniul lor comun,
apreciind ci unul dintre mijloacele prin care

din Romania la aceaste A!;ociatie,
$tiut fiind faptul ce autorit5tile administr4iei

fundamente ale oricemi regim democratic,

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. c), art. 45

modificarib 9i completdrile ulterioare,

PRIMARULCOMUNEI GIROV
PROPUNE

Art. 1. - (1) Se aproba aderarea comunei GIROV Asocialia Comunelor din Romania,

r. (1) 9i alin. (2) lit. 0, art.61 alin. (1) 9i (2), art. 62 alin. (1), precum 9i ale art. 115 alin. (1)
b), alin. (3), alin. (5) - (a7) din Legea adminis\atiili publice locale nr. 21512001, republicata,

prevederile Statutului aceste ia.



(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania, se prevede in Statutul
GIROV aprobat prin Hotirarea Consiliului Local nr. ...... din ..... ............20.

(3) Se aprobi participarea funqionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Comunei Girov gi al instituliiloriserviciilor publice de interes local, la constituirea
profesionale ale Asociatiei Comunelor din Rominia.

Art 2. - Reprezentarea comunei Girov in cadrul Asocialiei Comunelor din Romdnia,

9i in cel al Filialei Judelene Neam! a Asocialiei Comunelor din RomSnia, se asigure
primarul comunei sau de cetre imputemicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de

aprobat prin dispozitia primarului comunei.

Art. 3. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrelire sau de

ne ta Rsociatii Comunelor din Rom6nia se suporta din bugetul local al comunei Girov.

Aft. 1. - (1) Prezenta hoterare se comunice, in mod obligatoriu, prin intermediul
comunei, in termenul prev5zut de lege:

a) primarului comunei;
b) prefectului .iudetului Neaml;
c) pre$edintelui Asociatiei Comunelor din Romania;
d) pregedintelui Filialei Judelene Neam! a Asociatiei Comunelor din Romania.
(2) Prezenta hotarare se aduce la cunoltinte public5, in mod obligatoriu, prin intermediul

comunei, in termenul prevazut de lege, prin publicarea pe pagina de internet, la

www.girov.ro

Avizeaza pentru leqalitate:
Secretarul comunei,

Dascalu Elena Luminita
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ROMANN
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMUNEI

GIROV

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul HotArerii Consiliului Local privind aderarea comunei

GIROV la Asociatia Comunelor din Rominia

N,(Jd ainl!,c/..zots

Prezenta expunere de motive are la bazd:
a)prevederile art. 1alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu

privire la asociatii 9i fundalii, aprobati cu modificiri gi completdri prin
Legea nr. 246D005, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

b) Ordonantei Guvemului nr. 5312002 privind Statutul unititii
administrativ{eritoriale, aprobati cu modificiri prin Legea nr. 96/2003;

c) art. 35 alin. (6) din Legea nr.273l20OG privind finanlele publice locale,
cu modificirile qi completirile ulterioare,

constatAnd ci scopul Asocia{iei Comunelor din Rom6nia este de a realiza
ne mai strinsd intre membrii sii, pentru a ocroti gi pentru a promova

9i principiile care reprezinti patrimoniul lor comun, apreciind cd unul

mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din

la aceasti Asocialie,

$tiut fiind faptul ci autorititile administratiei publice locale

unul dintre principalele fundamente ale oricirui regim democratic, vi
proiectul hotirArii, prevdzut ca anexi la prezenta Noti de

Fali de cele de mai sus, tinAnd seama de importanla sa, vd rog si
gi si hotarati asupra proiectului Hotdrdrii Consiliului Local privind
Comunei Girov la Asociatia Gomunelor din Rominia.

Cu deosebiti considera{ie,



ROMANA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMUNEI

GIROV

MPORT DE SPECIALITATE
la proiectul Hotdrdrii Consiliului Local privind aderarea comunei Girov

la Asociatia Comunelor din Rom6nia

x,6f0. ain J.l.,o1..,zots

AvAnd in vedere Expunerea de motive nr.&.d'...t fll,cl.,zols,
de domnul Ciubotaru Vasile, primar al comunei Girov, judetul Neam!,
la aderarea comunei Girov la Asociatia Comunelor din RomAnia.
AvAnd in vedere prevederilor Legii nr. 67212002 privind auditul public

, cu modificirile 9i completirile ulterioare, respectiv organizarea activititii
audit public intern pentru comuna Girov cu privire la formarea gi utilizarea

publice qi administrarea patrimoniului public ale acesteia.
Av6nd in vedere prevederile Hotir6rii de Guvern nr.1 .'l 83/2012 pentru

Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcliei de
public intem.

Avind in vedere prevederile Hotirdrii de Guvern nr.1.086/2013 pentru
Normelor generale privind exercitarea activit5lii de audit public

Av6nd in vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului
2612000 cu privire la asocialii gi fundatii, aprobate cu modificiri gi completdri
Legea nr. 24612005, cu modificirile 9i complet6rile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 5312002
Statutul unitilii administrativ-teritoriale, aprobati cu modlficiri prin

AvAnd in vedere art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006
publice locale, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,
constatEnd cd aderarea comunei Girov la aceasta asociatie
inca din 1999 , data la care asocierea era facuta doar prin

semnata de conducatorul entitatii public,
constatand ca scopul Asociatiei Comunelor din Rominia

o uniune mai strAnsi intre membrii sii, pentru a ocroti 9i

privind

a fosl
simpla

este de a
pentru a

idealurile Si principiile care reprezinti patrimoniul lor comun,
apreciind ci unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
comunelor din RomAnia la aceastd Asociatie.
Jin6nd cont de cele mentionate mai sus, precum 9i de necesitatea

la indeplinire a principalelor fundamente ale oricirui regim democratic,
vi rog sd analizali 9i sd hotiriti asupra proiectului Hotiririi Consiliului Local

:. privind aderarea comunei Girov la Asocialia Comunelor din RomAnia.

Secretalul Comunei,
Da.scalu Elena luminita
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Cu stimi,


