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HoTARAREA NRJ&
privind aderarea comunei Costuleni la Asocia{ia Comunelor
din Romania

2012;

consiliul Local al comunei costuleni , judetul Iasi intrunit
in sedinta ordinara din

Avdnd in vedere prevederile art.10 din carta europeand
a autonomiei locale, adoptatd, la
la 15 octombrie 1985 qi ratificatd prin Legea nr.r99a697,
seama de prevederile ordonanlei Guvernului nr.53/2002
privind Statutul unitdtii
iv-teritoriale, aprobatd cu modificdri prin L.g"u nr.9612003,
Analizdnd prevederile Statului Asocialiei comunelor
din Rom6nia, precum gi pe cele ale
ntului de organizare gi funclionare u itliul.lo.
luaelenl ale Asociatiei comunelor din

fifn{

Considerdnd cd scopul AsociaJiei Comunelor din
Romdnia este de arcalizao uniune mai
intre membrii sdi, pegtru a ocroti gi pentru a promova
idealurile qi principiile care reprezintd
iul lor comun,

consider6nd cd unul dintre mijloacele prin care se
atinge acest scop este aderarea
din Romdnia la aceastE asocia{ie,
Avand in vederq prevederile art. 35, alin 6 diir Legea
27312006 privind finanfele publice

*::1.,:^f"".i""::.9:t::,*,i:
i"]ilale
nr. 3117120.07.2012:

i Costuleni, inregistrat cu

iniriat de d_nul Harabagiu Dumitru, primarul

Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiei pentru
administrali
juridicd,
ordinii ei rinietii ng9r1,,., u a,.ft,J;ffi:1,fl:llHffiTtT:t',tJljffi Iocald,
lsm gi amenajarea ,
i inregistrat cu m. 3122120.07.201):
In temeiul Trt. 36, alin. 7 , lit. c Ai art. 45 alin 1 diin Legea
administraliei publice locale
I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

costuleni la Asociatia comunelor din Romania, insusind
Statului acesteia.
2) Se aprobd participarea funcfionarilor publici din cadrul
Aparatului de speciali tate al
comunei costuleni la constituirea corpuriior profesionaie
ale isocialiei colunelor din

'!42.- Reprezentarea

comunei costuleni in cadrul Asocialiei comunelor
din Romdnia
citre d-nul Harabagiu Dumitru, primarul comunei Costuleni.

Obligafiile financiare rezultate din aderarea

C-mtuleni.

la

art.r se suportd din bugetul local

!!

se

al

Prezenta hotdr6re se comunicd, prin grija secretarului
comunei, in termenul prevdzut de
Prefectului judelului Iagi precr,m gi pregedintelui
Asocialieibomunelor din
la sediul acesteia.

rului, Instituliei
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Avizeaza pBntru legalitate,
SECRETAR.

ANCHtDtM,(onronrun

