
JUDETUL CARA$.SEVERIN
GONSILIUL LOGAL AL GOMUNEI

OBREJA

HOTARAREA
nr.26 din 29.05.2017

privind aderarea comunei OBREJA
la Asociatia Gomunelor din Romdnia

iv prevederile:
iei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie

ire 9i
9i ult
ist le,

d) art' 35 alin' (6) din Legea nr. 273t2006 privind finanlele publice locale, cu modificirite sicompletirile ulterioare: 
.'---";-'- 'vve'v' w "rvvrrrvar|

mAnia, precum gi pe cele ale Statutului Filialei
RomAnia;

rivind constituirea firiareror jude(ene are Asocialiei

luAnd act de:
a) Expunerea de motive a primarului comunei Obreja la acest proiect de hotdrAre;
b) raportul compartimentului de resort dit cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomuneiObreja;
c) precum gide raportulcomisieide specialitate a Consiliului Local Obreja

constatAnd ci scopulAsocialiei Comunelor din RomAnia este de a realizao uniune mai strdnsdintre membriisdi, pentru a ocroti 9i fentru a promova idealurile gi principiile care reprezintd patrimoniullor comun,
apreciind ci unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor dinRomAnia la aceastd Asociafie,
gtiut fiind faptul ci autoritilile administraliei publice locale reprezintd unul dintre principalelefundamente ale oricdrui regim democratic

. - (1) Se aprobi aderarea comunei Obreja la I
prevederile statutului acesteia. 

comunei obreja la Asocia[ia cot'n"to' din Romania, insugind

(2) calitatea de m u al Asocialiei comunelor din RomAnia, se prevede in Statutul comuneiobreja, aprobat prin Hotd consiriurui Locar nr. 10 din 17.03.200g.



(3) Se aprobd participarea functionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primdriei
Comunei Obreja 9i al instituliilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asocialiei Comunelor din RomAnia

Art.2- - Reprezenta eja in cadrulAsociafiei Comunelor din RomAnia, precum si
Tn cel al Filialei Judelene a Asociafiei Comunelor din RomAnia, se asigurd de cdtre
primarul comunei sau de itul acestuia, numai pe baza unui mandat de ieprezentare,
aprobat prin dispozitia primarului comunei.

Art. 3. 'Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrilire sau de aderare la
Asocialia Comunelor din RomAnia se suportd din bugetul local al comunei Obreja.

Art. 4. - (1) Prezenta hotirAre se comunici.
comunei, in termenul prevdzut de lege:

a) primarului comunei;
b) prefectului judetului Caras-Severin;

in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului

c) pregedintelui Asocialiei Comunelor din RomAnia;
d) pregedintelui Filialei Judelene Carag-Severin a Asociatiei Comunelor din RomAnia.
(2) Prezenta hotirAre se aduce la cunogtinla publici, in mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului comunei, prin afisare la sediul 9i pe site-ul primdriei obreja.
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Contrasem neazdlavizeazd,
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