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ROMANIA
JUDETUL OLT

PRTMARn coMUNEr oPTA$r -nnAe URA
Telefon/fax 0249481535;0249481545,e-mail primariaopatsimagura@yahoo.com

HOTANANC
privind oderareo comunei Optogi-Mdguro la Asociolio Comunelor din Romdnio

Av6nd in vedere:
- prevederile art. 10 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasburg la 15

octombrie 1985 gi ratificatd prin Legea nr. t99l!997;
- prevederile art. 1, alin. 1 din O.G. nr. 2612000 cu privire la asocialii gi fundasii. Aprobatd

cu modificdri gi completdri prin Legea nr.24612005, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.53/2002 privind Statutul unitdlii administrativ-teritoriale, aprobatd

cu modificiri prin Legea nr.9612003;
- prevederile art. 35, alin. 6 din legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificirile 9i completirile ulterioare;
- Statutul Asocialiei Comunelor din Rom6nia ,precum pi pe cele ale Statutului fiialei

judelene Olt a Asocialiei Comunelor din Romdnia;
- prevederile Hoti16rii Adundrii generale nr, 3/2001privind constituirea filialelor judelene

ale Asociatiei Comunelor din Rom6nia:
- raportul nr. 307 din 30.01.2018 al domnului primar.
- raportul comisiilor de specialitate nr. 3 din 30.01.2018;
-prevederile art.11 ,alin. 4,art.36, alin.2, lit. e, alin.7,lil. c din Legea nr.21512001 privind

administratia publici localS, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si 1L5, alin. 2 gi 3 din Legea nr.21.512001 privind

administratia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Consiliul Local al comunei Optogi-Mdgura, judelul Olt, adoptd prezento,
HOTAaANe

Art.1.(1).- Se aprobd aderarea comunei Optagi-Mdgura la Asocialia Comunelor din
Romdnia , insugind prevederile Statutului acesteia.

2) - Calitatea de membru al Asocialiei Comunelor din Rominia va fi prevdzutd in Statutul
comunei Opta9i-Mdgura

3)- Se aprobd partciparea funclionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului la

constituirea corpurilor profesionale ale Asocialiei Comunelor din Rom6nia.
Art.2.- Reprezentantul comunei Optagi-Mdgura in cadrul Asocialiei Comunelor din

Rom6nia,precum si in cel al Filialei Judelene Olt a Asociafiei Comunelor din Rom6nia, se asigurd de
cdtre primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de
reprezentare, aprobat prin dispozilia primarului comunei.

Art.3.- Obligaliile finaciare rezultate din aderarea prevdzuti la art. 1 , se suportd din
bugetul local al comunei Optagi-Mdgura.
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Art.4.-Prezenta hoti16re va fi inaintatd primarului comunei Optagi-Migura , pregedintelui
Asocialiei Comunelor din Rom6nia , a Filialei Judelene Olt gi lnstituliei Prefectului Jude!ul-Olt in
vederea controlului legalitSlii.

Pregedinte de Controsemneozd,
Secretor,

,r!f Gheorghe
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Hotdrilreo Consiliului Locol a fost adoptotd cu un numdr de 9 voturi pentru.


