
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
CONSILIUL  LOCAL 

H O T A R A R E A  nr.  36/2014 
privind aprobarea aderării Comunei Muntenii  de Sus  la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară  Zona Metropolitana Vaslui 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
b) art. 10 pct. 1 şi pct. 2  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
c) art. 7 alin. (2)  şi   art. 1240  și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  
d) art. 13, art. 21, art. 24 , art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
e) art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13,  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 37  

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

f) art.24 alin.( 11) ultima teză, 

g)  art.1, alin.(1) şi alin.(2), art.2 – 8 şi  art.20 – 27

art. 35 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

2

h) Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitana Vaslui, 

 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, 

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, judetul Vaslui;   

    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 art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE SUS  
H O T A R A S T E : 

Art. 1. - Se aprobă aderarea comunei Muntenii de Sus la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitana Vaslui în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Actul 
constitutiv şi Statutul Asociaţiei.  

Art. 2. - Reprezentarea comunei Muntenii de Sus în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitana Vaslui  este asigurată de primarul comunei Muntenii de Sus sau 
de către împuternicitul acestuia, desemnat prin dispoziție.  

Art. 3. – Se mandateaza primarul  comunei Muntenii  de Sus,  Anton Vasile,   sa  semneze 
Actul Constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Vaslui. 

Art. 4. - Obligațiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art. 1 se suportă din 
bugetul local al comunei.  

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului Vaslui, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro. 

             Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

                    (cu exercitare temporara de atributii), 
                MONICA  BURGHELEA 
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