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Privind aderarea comunei SINESTI judetul IASI, la Asociatia Comunelor din ROMANIA

- Consiliul local al comunei Sinesti judetul Iasi,
- Avand in vedere:
-prevederile art.10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strassbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997,
-prevederile OGR.nr.53/2002 –privind Statutul unitatii administrativ-teritoriale,aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr.96/2003,
-Analizand:
-prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania,precum si pe cele ale Regulamentului de
organizare si functionare a filialelor judetene ale acesteia, aprobat prin Hotararea Adunarii generale
nr.4 din 24 februarie 2001,
-Luand act de Hotararea Adunarii generale nr.3 din data de 24 februarie 2001 –
privind consultarea filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania,
-Considerand ca:
-scopul Asociatiei Comunelor din Romania, este de a realiza o uniune mai stransa cu membrii sai
pentru a ocroti si pentru a promova idealurile si principiile care reprezinta patriomoniul lor comun,
- unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din Romania la
aceasta asociatie iar autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele
comandamente ale oricarui regim democratic
-Vazand si dispozitiile art.35 alin.4) din Legea nr.273/2006 –privind finantele publice
locale,
-In baza competentelor stabilite de art.38 alin.7 lit.”c” si in temeiul art.46 alin.1 din
Legea nr.215/2001 – a administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
-Art. 1. –Se aproba aderarea comunei SINESTI judetul IASI, la Asociatia Comunelor din
Romania insusind prevederile Statutului acesteia:
-Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania,va fi prevazuta in Statutul
comunei Sinesti judetul Iasi aprobat prin Hotararea nr.25 din data de 31 august 2006
-Se aproba participarea functionarilor publici din structura functioinala a Primariei
comunei Sinesti judetul Iasi,la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din
Romania:
-Art. 2. –Primarul comunei dl.Petru Holicov va reprezenta comuna Sinesti judetul Iasi, in
cadrul Asociatiei comunelor din Romania,in lipsa acestuia,va fi reprezentat de imputernicitul sau
mandatat prin dispozitie:
-Art. 3. –Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii apartinand primariei locale in
vederea stabilirii ca sediu Consiliului director al Filialei judetene Iasi,a Asociatiei comunelor din
Romania,daca acesta va decide acest lucru:
-Art. 4. –Se aproba suportarea obligatiilor financiare rezultate din aderarea si participarea
prevazuta la art.1 din bugetul local al comunei Sinesti judetul Iasi,
-Art.5. –Secretarul comunei Sinesti judetul Iasi, va asigura publicitatea si comunicarea
prezentei hotarari,catre:
-primarului comunei Sinesti judetul Iasi, spre stiinta si conformare:
-presedintelui Asociatiei Comunelor din Romania, la sediul acesteia,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi,pentru controlul legalitatii:
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