
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aderarea comunei Șaru Dornei
la Asociaţia Comunelor din România

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:

- Expunerea de motive, prezentată de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru
Dornei, judeţul Suceava,  înregistrată cu nr. 143 din 09.01.2017;

- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 144 din 09.01.2017;
-  Raportul  de  avizare  al  comisiei  pentru  programe de  dezvoltare  economico-socială,  buget,

finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ înregistrat sub nr. 288 din 16.01.2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 96/2003;
-  art.  35  alin.  (6)  din  Legea nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene

Suceava a Asociaţiei Comunelor din România;
-  Hotărârii  Adunării  generale  nr.  3/2001  privind  constituirea  filialelor  judeţene  ale  Asociaţiei

Comunelor din România,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) și

alin. (2) lit. f),  art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin.
(5)  -  (7)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1)  Se aprobă aderarea comunei Şaru Dornei la Asociaţia Comunelor din România,
însuşind prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul comunei
Şaru Dornei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 29 octombrie 2010.

(3)  Se aprobă participarea funcţionarilor  publici/personalului  contractual  din cadrul  Primăriei
Comunei  Şaru Dornei  și  al  instituțiilor/serviciilor  publice de interes local,  la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.



        Art. 2. - Reprezentarea comunei Şaru Dornei  în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum și în
cel al Filialei Județene Suceava a Asociației Comunelor din România, se asigură de către primarul comunei
sau de către împuternicitul  acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia
primarului comunei.
         Art. 3. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei Şaru Dornei pentru
sediul Filialei Judeţene Suceava  a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care Consiliul director al
acestei filiale stabilește ca sediul său să fie la nivelul comunei  Şaru Dornei
         Art. 4. - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la
Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Şaru Dornei.

Art.  5.  - Primarul  comunei,  prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează,
                    Secretar,

        Dragoș-Ion RUSU                                                            Ştefan NEGREA
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