ROMANIA
JUDETUL NEAMT
GONSILIUL LOCAL AL COilIUNET
TUPILATI

HOTARAREA

nr. 2 din 30 ianuarie 2014
privind aderarea comunei Tupilafi, judeful Neamt
la Asociatia Comunelor din Rominia
AvAnd in

lere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 10 n Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15
octombrie
1985 9i ratificatd
Legea nr. 199/1997;
b) art. 1 al
(1) din Ordonanta Guvernului nr. 2612000 cu privire la asociatii si fundatii,
aprobate cu
ri gi completiri prin Legea nr.24612005, cu modificirile si completirile
ulterioare;
i Guvernului nr. 53/2002 prlvind Statutul unitSlii administrativ-teritoriale, ,prob"te
cu modificiri prin
tea nr. 96/2003;
d) art. 35 a n (6) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrite
si
completirile u
re:
e) Statutu
Asociatiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
Judetene Neamt a iociatiei Comunelor din Rominia;
f) HotirArii
generale nr' 3l2OO1 privind constituirea filialelor jude{ene ale Asociatiei
Comunelor din
Ania,
luAnd act

a) referatul
inregistrat sub nr.
b) raportul
comunei, inregi
c) precum
constatAnd

intre membrii sii.

aprobare prezentat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
01. 2014:
partimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului
sub nr. 384123.01 . 2014.,
de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
scopulAsocialiei Comunelor din Romdnia este de a realiza o uniune mai stransd
lru a ocroti gi pentru a promova idealurile 9i principiile care reprezintd patrimoniul

lor comun.
apreciind ci unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
aderarea comunelor din
RomAnia la aceasti Asociatie,
gtiut fiind
cd autoritdtile administratiei publice locale reprezintd unul dintre principalale
fundamente ale
regim democratic,

in temeiul
rederilor ar1. 11 alin.^(4), art 36 atin. (2) tit e) si atin. (7) tit. c), arl.
45 atin. (1) si
alin. (2) lit. f), art. 6 alin. (1) gi (2), arl-62 arin. (1), precum are
ari.
rrs
(1)
irin.
rit. b), arin. 1s;,'atin
9i
(5) - (7) din Legea
i.a ri r"'s i;ri,l3,Jrii"
ulterioare,
CONSILIUL

hotirAre.

Art. 1. - (1)
RomAnia, insugind
(2) Calitatea

LocAL AL OOMUNEI TIJptLATt, JUDETUL NEAMT, adoptd

prezenta

aprobd aderarea comunei rupilati, judetul Neam!, la Asociatia
comunelor din
ile Statutului acestera.
mem.bru al Asociafiei Comunelor din Romdnia, se prevede
in Statutul

(3) Se
participarea funclionarilor pu bliciipersonalului' contractua.l
din cadrul primdriei
Comunei Tupilali judelul Neam! gi al institu{iilor/serviciilor publice
de interes local, la constituirea
Corpurilor
tale ale Asocialiei Comunelor din Rom6nia.

prezentarea comunei Tupilafi, jude{ul Neam!

in cadrul Asocialiei

Comunelor din
giin cel al Filiarei Judelene Neam! i Asocialiei comuneror
din Rom6nia, se ;;g;;;
de cdtre primaru comunei sau de citre im uternicitul acesiuia, numai pe
baza unui mandat de
reprezentare,

rat prin dispozitia primarului comunei.

Art. 3. " Se rprobd darea in folosinld gratuiti a unor spalii din Primiria
Comunei Tupilali, judelul
Neam! pentru
iul Filialei Judelene Neam! a Asociatiei Comunelor din Rom6nia,
in sitiaiii'in..r"
Consiliul director
acestei filiale stabileste ca sedrul sdu sd fie la nivelul comunei
Tupilali, judelut
Neamt

Art.4. - Obl
Asociatia Com
Art. 5. -

(1

comunei, in
a) primarulu
b) prefectul
c) pregedin
d)

(2)

secretarului

a) in Moni
b) pe pag

iile financiare rezultate din acordurile db coo!6rare, de infrilire
sau de aderare la
din Romdnia se suportd din bugetul rocal al comuneirupiiati, judelul
Neam!.

Prezenta hbtarare se comunici, in mod obligatoriu, pnn intermediul
secretarului
ul previzut de lege.
comunei;
jude{ului Neam!;
ui Asocialiei Comunelor din RomAnia;
ui Filialei Judetene Neamt a Asocialiei comunelor din Romdnia
hotirire se aduce ra cunogtinti pubricd, in mod obrigatoriu, prin intermediul
i, jn termenul previzut de lege, prin publicarea:
Oficial al judelutui Neamt;

.i}

LE DE $EDINTA,
LEONTE

Contrasem neazd/avizeazd,
pentru leqalitate:
SEGRETARUIT COMUI{Et,
.5 Constantir

