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ROMANIA 
Judetul Brezoaele 

CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI BREZOAELE 

HOTARARE 
privind aderarea comunei BREZOAELE 
Ia Asociatia Comunelor din Romania 

In temeiul art.46 alin.(1} diO Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile §i 
· completarile ulterioare, .. . . 

avand ·in .. vedere prevederile art.1 0 din Calia ·europealla a ·· autonomiei locale, adoptata Ia 
Strasbourg Ia 15 octombrie 1985 §i ratificata prin Legea nr.199/1997, / .... ~ 

tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unitatii 
administrativ-teritoriale, aprobatacu modificari prin Legea hr.96/2003,• ·~ ;/ ' 

analizand prevederile Statului Asociatiei . Comun~lo( din Romania, ,precum §i pe cele ale 
Regulamentului de orgariizare ~i functionare a filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor·din Romania, aprobat 
prin Hotararea aduriarii general.~.nr.4din 24 februarie 2001, . . . . . ,~ -~. -~· . 

luand act de .Hot~rarea adunarii generate nr.3 di~ 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor 
judetene ale Asociatiei Com(melor·dfn Romania, . · . · l 

considerand ca ~~copul ,A.sociatiei Comunelor din Romania este de a·realiza o uniune mai stmnsa 
intre membrii sai1 pentru a ~p·croti §i pentru a promova ideaJurile §i principiile care reprezinta patrimoniul lor 
comun, 

consideran9 :~~unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop e~te aderarea comunelo~ din 
Romania Ia aceasta asociatie, · , · ff · ,~. 

. .. . ._ . . ._ . t . ~ - ·~ 

conside.rand· ·ca autoritatile administratiei publice locaJe reprezinta unul dintre principalele 
fundamenteale oricaruiregirn d~mocratic, . ;. · J 

analizand prev~c;j'erile art:31- alin.(4) din Ordonarita de urgentc':i a Guvernului nr:45/2003 privind 
finantele pubtice locale, aprobala cu. modificari §i completari prih Legea nr.1 08/2004,; n 

tinandseama de dispozitiile art:8 alin.(2) lit.A) din.·Legea ·administratiei publice iocale nr.215/2001, 
cu modificarile §i completarile ulterioar~. ~ · ' 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Brezoaele adopti prezenta hotarare. 

Art.1.- (1) Se aproba aderarea .comunei ·arezoaele I~ Asociatia Comunelor din Romania, insu§ind 
prevederile Statului acesteia. . · 
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.· 

(2) Calitatea de membru al Asocfatiei Comunelor din Romania, va fi prevazl.ita Tri Statutul comunei 
Brezoaele, aprobat prin Hotararea · Consiliului Local . 

(3) Se aproba participarea functionarilor publici din structura functionala a Prirnariei Comunei Brezoaele 
Ia constituirea Corpurilor profesioriale ale Asociatiei Comunelor din Romania. 

Art.2.- Reprezentarea comunei Brezoaele in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania se asigura de catre 
prirnc;~rul coiTlunel sau de catte imputernicitul acestuia; numai pe baza unui mandat dereprezentare, aprobat prin 
dispoiitie .. 

. Art:3:- 1·.Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii din PriQ18ria Comunei Brezoaele pentru sediul 
FILIALEI JUDETENE ·a Asociatiei Comuhelor din Romania, in situatia in care consiliul director al acestei filiate 
judetene va !;itatiili ca sediul sal.i sa fie Ia nivelul comunei Brezoaele . 

Art.4.- Obligatiile finanqiare rezultate din aderarea/participarea · prevazuta Ia art.1 se suporta din bugetul 
local al comunei Brezoaele ·· 

Art.5.- Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului cor:nurei, in termenul prevazut de lege, 
prefectului judetului Brezoaele , precum §i pre~edintelui Asociatiei Comunelor din Romania, Ia sediul acesteia. 
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