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HOT A R ARE A NR. 46
din 27,06.2013

privind aderarea comunei Sofronea, judetul Arad la Asociatia
Comunelor din Romania

Consiliul local al comunei Sofronea, judetul Arad intrunit in sedinta ordinara din data de
_013:
Considerand ca scopul Asociatiei Comunelor din Romania este de a realiza 0 uniune mai

, intre membrii sai, pentru a ocroti si pentru a promova idealurile ~i principiile care
II!:::-..;:::nta patrimoniul lor comun,

Considerand ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
___ ielor din Romania la aceasta asociatie,

Considerand ca autoritatile adrninistratiei publice locale reprezinta unul dintre
alele fundamente ale oricarui regim democratic,

vand in vedere:
- prevederile art. 10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

brie 1985 si ratificata prin Legea nr.19911997,
- raportul de specialitate nr. 2247 din 14.06.2013 intocmit de secretarului comunei

nea, privind necesitatea si oportunitatea emiterii unei hotarari privind aderarea comunei
nea la Asociatia Comunelor din Romania,
- expunerea de motive nr. 2247din 14.06.2013, a primarului comunei Sofronea cu privire

erniterea unei hotarari privind aderarea comunei Sofronea la Asociatia Comunelor din
ania;

- vazand avizele Comisiior de specialitate ale Consiliului local Sofronea;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unitatii administrativ-

, oriale, aprobata cu rnodificari prin Legea nr.96/2003,
- prevederile Statului Asociatiei Comunelor din Romania, precum ~i pe cele ale

egulamentului de organizare si functionare a filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din
, mania, aprobat prin Hotararea adunarii generale nrA din 24.02.2001,

- luand act de Hotararea adunarii generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea
- ialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania,

- prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
robata cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

ill temeiul prevederilor prevederile art. 11 alin.(4), art.36 alin (2) pet. 7 lit "c", art. 45
alin.I l ) si alin.(2) lit. "f" din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu
rnodificarile si cornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 (I) Se aproba aderarea comunei Sofronea la Asociatia Comunelor din Romania,
insusind prevederile Statului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania, va fi prevazuta in Statutul
omunei Sofronea.
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(3) Se aproba participarea functionarilor publici din structura functionala a Primariei
omunei Sofronea la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din

- ornania.
Art.2 Reprezentarea comunei Sofronea In cadrul Asociatiei Comunelor din Romania e

sigura de catre primarul comunei, dl. loan Babau sau de catre irnputernicitul acestuia numai p
""3Zaunui mandat de reprezentare, aprobat prin dispozitie.

Art.3 Obfigatiife financiare rezuItate din aderarealparticiparea previizuti: fa art. J se suporm
bugetullocaf al comunei Soironee.
Art.4.Se aproba conform Hotararii nr.3/25 ianuarie 2008 a Asociapei Comunefor din

mania.cotizatia anuala In functie de nurnarul de locuitori in suma de 400 lei.
Art.S Prezenta hotarare se cornunica, prin grija secretarului comunei, in termenul pre azut

. lege, cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad - Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor

ontencios,
- Asociatiei Comunelor din Romania, la sediul acesteia,
- Primarul comunei Sofronea.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

Ciobanu Delia-Angela

Contrasemneaza,
Secretar,

Coste Mihaela
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