
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6944 din 26.10.2018 

privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația Comunelor din România 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _______ la 

care participă un număr de.......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................ din data de ......................... 

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.___din_____________  

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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”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 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. 

 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6943 din 26.10.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația Comunelor din 

România 

 

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de 

autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 

1750 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din 

populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au 

personalitate juridică). 

Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar 

comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005. 

Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea 

Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008. 

    Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor 

membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau 

internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor 

din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al U.C.L.G, din anul 2005 este 

reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitatea de observatori, iar începând cu 1 

ianuarie 2007, are trei titulari și trei supleanți, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor 

de Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), deținând președinția acesteia, pentru un 

an, începând cu luna mai 2015, iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din 

România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica 

Moldova. Pe data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, a fost adoptată, în unanimitate, DECLARAȚIA-

APEL a C.A.L.R.R.M. 

    Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: •armonizarea 

intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; 

•promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare 

dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; •crearea și 

întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști 

capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; •organizarea 

unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a 

funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a 

comunelor membre; •organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de 

activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse 

domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, 

controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se 

limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația 

economico-socială a comunelor din România, ultima lucrare de amploare, ”Agenda Comunelor 

http://acor.ro/files/documente_functionare/hotarare_recunoastre_acor_utilitate_publica.pdf
http://acor.ro/files/documente_functionare/hotarare_recunoastre_acor_utilitate_publica.pdf
http://acor.ro/files/calrrm/declaratie_apel.pdf
http://acor.ro/files/calrrm/declaratie_apel.pdf


din România”, fiind elaborată în 2012, document care analizează problemele complexe ale 

comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate, cu o viziune pe 30 de 

ani. 

    Asociația organizează anual sesiunea ordinară a Adunării generale, la care participă 

peste 400 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului României. A.Co.R. 

organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și cu 

firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a funcționarilor publici de la 

nivelul comunelor. 

    Asociația a implementat proiecte din fonduri europene nerambursabile post–aderare în 

valoare de peste 25.000.000 lei, co-finanțate din Fondul Social European. Asociația este 

implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării descentralizate franco-române, 

împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ambasada Republicii 

Franceze în România, precum și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române, în 

parteneriat cu Ambasada Regatului Belgiei în România. Reprezentanții filialelor județene ale 

Asociației Comunelor din România, în cea mai mare parte, participă activ la lucrările consiliilor 

pentru dezvoltare regională organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.
1
 

 Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii 

în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6945 din 26.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația Comunelor din 

România 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul cu atribuții de primar 

al comunei, domnul Gherăescu Felician Mihai privind aderarea comunei Oțeleni la Asociația 

Comunelor din România 

Având în vedere Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre inițiat de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei, 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 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, 

Consider că sunt îndeplinite prevederile legale pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus 

dezbaterii consiliului local.  

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


