JUDETUL ARGES
CONSILIUT LOCAT AL COMUNEI BABANA
HOTARAREA nr.25

PRIVI\D ACTUALIZAREA CERERII DE ADfRARE A COMUNEI BABANA LA ASOCIATIA COMUNELOR DI){
ROMANIA

Consiliul Local

comunei Babana,ludetulArges, ntrunit in sedinta ordinara din data de 13.04.2021

aL

Avand in vedere

:

- art.10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985 si ratificata
prin Legea nr.199/1997:
-art.1 al n.(1) din 0G nr.26/2000 cu prvire la sociatii sifundatii aprobata cu modificarile si complectraile prin
Legea nr.246/2005, cu modifrcarile si complectraile ulterioare;

-ordonanta Guvernului fi.5312002 privind Statutul Unitatii administrativ{eritoriale aprobata cu modificarile
prin Legea nr.96/2003;

-art.35 alin(6) din Legea nr.27312006 provjnd finatele publice locale, cu modificarile si complectarile
ulterioare:

-Slatutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si pe cele ale Statutului Filialei Judetene Arges a
Asoclatlei Cornunelor din Romanial

Hotararii Adunarii generale nr.3/2001 privind constituirea fiilalor judetene aleAsociatiei Comunelor din
Romania;

luand act de
- referatul de aprobare ff.2358 din 12.04.2021si proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Babana

- raportu de specialliate nr.2359 din

12.04.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialiiate al primarului

' avizele favorablle

-

a e comisiilor de specialitate

ln conformitate cu prevederile art.136

prevederilor

a( 129 alin(1)si

(2) litb)

alin ('l)sialin. (3) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ

pct4a) din oUG

57/20'19 privind CodulAdmin strativ

Consiliul Local Babana, jud.Arges adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. (1) Se aproba actualizarea cererii de aderare a comunei Babana la asociatia Comunelor
Romania,insusind prevederile Statutului acesteia.

din

(2)Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania, se prevede in Statutul comunei Babana,
aprobat

prif Hotararea Coi]silului Local ff .25

12010

(3) Se aproba pa(iciparea functionarilor publici/personalului contractual din cadrul Prlamariei Comune
Babana si al institutiilor serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaiiei
Comunelor din Romania.

Art.2.Reprezentarea comunei Babana in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania, precum

si

n cel a

Filialei Judetene Arges a Asociatiei Comunelor din Romnia se asigura de calre primarul comunei sau de cake
lmputernicitul acesteia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispozitia primarului comunei

A(.3.Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii din Primaria Comunei Babana pentru sediul Filialei
.Judetene Arges a Asociatiei Comunelor din Romania in sltuatia in care Consilul director

aJ

acestei frliale stabieste

ca sediul sau sa fie la nivelul comunei Babana

Art,4.Obligat ile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infratire sau de aderare la Asociatia
Comunelor din Romnia se suporta din bugetul local al comunei Babana

Art.s.Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare persoafelor interesate si lnstilutiei Prefectului
jud.Arges pentru verificarea legalitatii.
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Aprobata in sedinta ordinara din data de 13.04.2021
Cu un numar de 11 voturi din numarul de 1 1 consi|erl in functie

neral,

Proda

ina Oana

