CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 85
privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația Comunelor din România
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.10.2018 la
care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai
privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația Comunelor din România;
Având în vedere prevederile 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;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe
cele ale Statutului Filialei Judeţene Iași a Asociaţiei Comunelor din România;
Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea
filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.6945 din data de 26.10.2018;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia
mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni
înregistrat la nr. 7089 din 31.10.2018;
În conformitate cu prevederile în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit.
e) și alin. (7) lit. c), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 7 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă aderarea comunei Oțeleni la Asociaţia Comunelor din România,
însuşind prevederile Statutului acesteia.
ART.2 – Reprezentarea comunei Oțeleni în cadrul Asociaţiei Comunelor din România,
precum și în cel al Filialei Județene Iași 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 - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de
aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Oțeleni.
ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:
a) primarului comunei;
b) Instituției Prefectului Județului Iași;
c) președintelui Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul și modalitățile prevăzute de lege.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DIEAC ADRIAN

Oțeleni, 31 octombrie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA L. ROBERT

