
RoMAruln
JUDETUL BACAU GONS!Lil.TL LOCAL

AL GOMUNEI
PLOPANA

FiOTARANEN
nr. 3 din 31.01.018

privind aderarea comunei PLOPANA
la Asocia{ia Comunelor din Romdnia

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. '10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie

1985 9i ratificati prin Legea nr. 1g9l1gg7,
b) art. 1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la asocia{ii qi fundalir

aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.24612005, cu modificdrile gi completarrle ulterioare;
c) Ordonantei Guvernului nr. 53l2OO2 privind Statutul unitdlii adminiitrativ-teritoriale, aprobate

cu modificdri prin Legea nr. 96/2003;
d) art. 35 alin (6) din Legea nr. 273|2OOO privind finanlele publice locale, cu modificirite q

com pletSrile ulterioare;
e) Statutului Asocialiei Comunelor din RomAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei

Judelene Bacau a Asociatiei Comunelor din Rom6nia;
f) HotarArii Adundrii generale nr.3l2OO1 privind constituirea filialelor jude{ene ale Asocraliei

Comunelor din RomAnia.

luand act de:
a) nota de fundamentare prezentat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de initiator

inregistrat sub nr. 281 120.01 .2018;
b) raporlul comparlimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei, inregistrat sub nr.282126.01.2018,
c) precum gi de raporlul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatAnd ci scopul Asocialiei Comunelor din Rom6nia este de a realiza o uniune mai stransi
intre membrii sdi, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile gi principiile care reptezintd patrimorriul
lor comun,

apreciind cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
RonrAnia Ia aceastd Asocialie,

Stiut fiind faptul cd autoritSlile administra{iei publice locale reprezinti unul dintre prrncipaieie
fundamente ale oricarui regim democratic

in temeiul prevederilor a11. 1'1 alin (4), ar1. 36 alin. (2) lit. e) qi alin. (7) lit. c) a11.45 atin (t)si
alin (2) lit f) ar1 61 alin. (1)9i (2) art.62 alin. (1), precum gi ale ari 115 alin (t)jit ut alin (3). atrr,.(5) - (7) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OOl iepublicata, cu mociificirrle sr conrpleiarrte,,1]^,,;.-^-^LilrulttJdlu.

a:Cr'lsll-luJ, LOCAI-- AL CAMUIVEI FICPATVA adoptS prezenta hotarare.

&i'=j"- (1) Se aprobd acjerarea conrr-lr*r irloparra din.ludetul Bacau la Asocraira C6rrri-:nei.ri
din Ronrania insusiird prevederile Statutulr_tr acesteia



(2) Calitatea de membru al Asocia{iei Comunelor din RomAnia, se va prevede in Statuturl
comunei PIopana.

(3) Se aproba participarea funclionarilor publiciipersonalului contractual din cadrul Prinrariei
Conrunel Plopana gi al institutiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpuriior
profesionaie ale Asocialiei Comunelor din RomAnia

lrrt. 2. - Reprezentarea comunei Plopana in cadrul Asocialiei Comunelor din Romania, precum
st in cel al Filialei Judelene Bacau a Asociatiei Comunelor din RomAnia, se asigurd de catre primarul
conrunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unur mandat de reprezentare, aprobat
priri dispozilia primarului comunei

Art.3. - Obliga{iile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrSlire sau de aderare ia
Asocialia Comunelor din RomAnta se suporla din bugetul local al comunei Plopana.

Art.4. - (1) Prezenta hotarare se comunicS, in mod obligatoriu prin intermediui secretarului
conrunei. in termenul previzut de lege:

a; primarului comunei;
b) prefectului judelului Bacau;
c) pregedintelui Asociatiei Comunelor din RomAnia;
d) pregedintelui Filialei Judelene Bacau a Asocialiei Comunelor din Romania.
(2) Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtin{d publicd, in mod obligatoriu. prin intermediul

secretarulur comunei, in termenul prevdzut de lege.
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