RO MAnIA
]U DETUL DOLJ
COMU N A VALEA STANCIULUI
CONSILTUL LOCAL
HoTARARE
Privind aderarea comunei valea stanciului , judelul Dolj la Asocialia comunelor din

Rominia
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 10 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptat5 la Strasbourg Ia 15 octombrie
1985, ratificatd prin Legea nr. t99l1997;
b) a'1.1 alin.(l) din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la asociatii si fundatii
,
aprobati cu modificdri si completdri prin Legea nr.24612005, cu modificdrile si completirile
ulterioare;
c) Ordonanta Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unitEtii administrativ-teritoria le,
aprobat5 cu modific5ri prin Legea nr.96/2003.
d) At. 35 alin.(6) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
complet5rile ulterioare;
e) Statutul Asociatiei Comunelor din Rom6nia, precum 9i pe cele ale Statutului Filialei
Judetene Dolj a Asociatiei Comunelor din Romdnia.
Q Hotir6ril Adunirii Generale nr.3l200L privind constituirea fillalelor judetene ale
Asociatiei Comunelor din Rom6nia.
LuSnd act de:
a)
Referatul de aprobare prezentat de c5tre primarul comunei , in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr.5215/10.07.2018.
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Valea Stanciului, inregistrat sub nr.5213/09.07.2018 .
Precum si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Valea Stanciului, judetul
Dolj,
Constatand cE scopul Asociatiei Comunelor din Rom6nia este de a realiza o uniune mai
str5ns5 intre membrii sii , pentru a ocroti si pentru a promova idealurile si principiile care
reprezint5 patrimoniul lor comun, apreciind cE unul din m'rjloacele prin care se atinge acest

b)
c)

scop este aderarea comunelor din Rom6nia la aceast5 Asociatie, stiut fiind fJptul cE
autoritStile administratiei publice locale reprezintE unul din principalele fundamente ale
oricirui regim democratic.
In temeiul prevederilor art.11 alin.._(4) , art.36 alin.(2) lit.e) 9i alin.(7) tit.c) , art.45 alin.(1) si
alin.(u)_lit.f), art.61 atin,(1) si alin.(2), art.62 atin.(1), precum ii ate art.rrs a1in.1r; tit.uy, arin.ljy
, alin.(5)-(7) din Legea Administratiei publice locale nr.2l5l20Ol , republicatd, iu modificdrile si
complet5rile ulterioare,

^

consiliul Local al comunei valea stanciului, iudetul Doli, adopt5 prezenta
hoti 16 re

^

Art. 1.-(1) Se aprob5 aderarea comunei Valea

Stanciului, judetul

Comunelor din Rom6nia, insusind prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romdnia, se prevede in Statutul
comunei Valea Stanciului, judetul Dolj,
(3) Se aprobi participarea functionarilor publici/personalului contractual din cadrul

'/serviciilor
Prim5riei Comunei Valea Stanciului si al institutiilor
publice de interes local la
constituirea corpurilor profesionale ale Asociatiei comunelor din Rom6nia.
Art' 2.Reprezentarea comunei Valea Stanciului in cadrul Asociatiei Comunelor din Rom6nia
precum
si in cel al Filialei Judelene.Dolj a Asociatiei Comunelor din Rom6nia, se asiguri de c5tre
,
primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui
mandat de
reprezentare, aprobat prin dispozitia primarului comunei.
Att. 3.Se aprobd darea in folosinlE gratuit5 a unor spalii din Prim|ria Comunei Valea
Stanciului pentru sediul Filialei Judetene Dolj a Asociafiei Comunelor din RomAnia, in
situatia in
care Consiliul director al acestei filiale stabileste ca sediul sdu sE fie la nivelul comunel Valea

,

-

Stanciului.

Art. 4.Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare , de infrttire sau de
aderare la Asociatia Comunelor din Rom6nia se suport5 din bugetul roiuf ar .onirn"i vufuu

Stanciului.

5.-(1) Prezenta hot5r6re se comunicS, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei,in termenul previzut de lege:

{rt.
a)
b)

c)
d)

Primarului comunei.
Prefectului Judetului Dolj.
Presedintelui Asociatiei Comunelor din Rom6nia.
Presedintelui Filialei Dolj a Asociatiei Comunelor din Rominia.

(2)Prezenta hotEr6re se aduce la cunostintS publici
,in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei , in termenul previzut de lege, prin publicarea pe
site-ul comunei Valea Stanciului.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
BARBU MARTAN nfrLnt
VALEA STANCIULUI 20 IULIE 2018

NR.26
Adoptatd in sedinti ordinard cu un numdr de
totalul de 14 membrii prezenti,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

