
 

 

JUDETUL  VASLUI  
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A nr. 32/2014 
privind aderarea comunei Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui la Asociatia 
Comunelor  din Romania 

 
 Considerand ca: 

a) scopul Asociatiei Comunelor din Romania este  de  a  realiza o uniune mai stransa 
intre membrii  sai,  pentru  a ocroti si pentru  a promova idealurile si principiile care 
reprezinta patrimoniul  lor comun;  

a) considerand ca unul dintre mijloacele  prin  care  se atinge acest scop este  aderarea 
comunelor din Romania  la  aceasta  asociatie; 

c) autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele  
fundamente ale oricarui regim democratic; 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:     
 a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;               
 b) art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;       
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;   

d) O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

e) Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii administrativ-
teritoriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003; 

f) Statutului Asociatiei Comunelor din Romania precum si pe cele  ale 
Regulamentului de  organizare si functionare  a filialelor  judetene ale  Asociatiei Comunelor 
din Romania, aprobat  prin Hotararea Adunarii Generale  nr. 4/24.02.2001;  

g) Hotararii Adunarii Generale nr. 3/24.02.2001 privind constituirea filialelor  
judetene  ale Asociatiei Comunelor din Roamnia      
 h) art. 6 din Legea  nr. 52/2003  privind transparenta decizionala in  administratia 
publica,  cu  modificarile  si  comletarile  ulterioare; 

h) art.82 coroborate cu celelalte din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă prin elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

i) art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

    luând act de: 
a) expunerea de motive a  primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator, calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus,   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia publică 
locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii; 



 

 

în temeiul prevederilor art.8, alin. (2), lit. „a”, art. 11, alin. (4), art. 36, alin.(2), lit.”c”, 
alin.(7), lit. „c”, art. 45, alin. (2),lit.”f”, alin.(3), art. 46, alin.(1), art. 115, lit.”b”, alin. (3), lit. 
„a” si „b” si alin. (6)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,  cu 
modificările si completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  MUNTENII DE SUS    
 HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. -(1) Se aprobă aderarea comunei Muntenii  de Sus, judetul Vaslui  la  
Asociatia Comunelor  din Romania, insusindu-si  prevederile Statutului acesteia.  

        (2) Calitatea de membru  al Asociatiei Comunelor din Romania va fi 
prevazuta in statutul  comunei Muntenii  de Sus, judetul  Vaslui.  

  (3) Se aproba  participarea functionarilor publici din structura  functionala 
a  Primariei  comunei Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui la constituirea Corpurilor 
profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romania.  
      Art. 2. Reprezentarea comunei Muntenii de Sus in cadrul Asociatiei Comunelor 
din Romania se asigura de catre primarul  comunei, domnul  Anton  Vasile sau de către 
împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia 
primarului comunei. 

Art. 3. Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau 
de aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei 
Muntenii de Sus. 

Art. 4. – Cu  ducerea  la  indeplinire  a prezentei  hotarari  se  incredinteaza  
primarul  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui. 

     Art. 5.-  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus,  
Prefectului judeţului Vaslui,  Asociatiei Comunelor din Romania, președintelui Filialei 
Județene Vaslui  a Asociației Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afisare la sediul Primariei si Consiliului Local Muntenii de Sus, judetul Vaslui.  
                 Muntenii  de Sus,   31 martie  2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA;                            Contrasemneaza:               
NECHITA  MANOLI                     SECRETARUL COMUNEI,    
       (cu exercitare temporara de atributii),
       MONICA  BURGHELEA 

 


