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ANUNT

primarul comunei Straja, judelul Suceava, in conformitate cu prev. Legii nr.
;ZIZL.OL.ZOO3 privind transparenla dLcizibnals in administralia publicS, republicat6, anunt5

deschiderea dezbaterilor pentru elaborarea urm5toarelor proiecte de hotSr6ri:

l,proiect de hot5rSre privind privind aderarea comunei Straja, judetul Suceava la Asociatia Comunelor
din Rom6nia.

CetSlenii interesali pot formula in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, in termen de 10 zile de la data public5rii anuntului,
la secretarul comunei Straja.
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COMTINASTRA'A

nr. .{.?.fP-. din 20.03.201e

PROCES-VERBAL DE AFT9ARE

tncheiat azi, 2O.O3.2OL9,

cu ocazia afig5rii la avizierul prim5riei a Anunlului nr. 7977 din 19.03.2019 privind dezbaterea
proiectelor de hot5rSre:

1. Proiect de hot6r6re privind privind aderarea comunei Straja, judetul Suceava la Asocialia Comunelor
din Rom6nia.
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PROIECT -

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aderarea comunei Straja, judelul Suceava la Asocialia Comunelor din Rom6nia
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd ln vedere:
- Expunerea de motive prezentatd de primarul comunei, domnul Juravle Mihai, inregistratS sub
nr. 1336 din 28.02.2019;
- Rapoftul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr. ......din........;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget,
finanle, administrarea domeniului public Ai privat, agriculturS, gospod5rire comunal5, protedia mediului 9i

nr.
din...................;
- prevederile:
a) aft. 10 din Carta europeanS a autonomiei locale, adoptatS la Strasbourg la 15 octombrie 1985
gi
nr. L9911997;
- ratificat6 prin Legea (1)
din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la asociatiiSifundatii, aprobat5
b) art. 1 aLin.
cu modific5ri gi completdri prin Legea nr.24612005, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
c) Ordonanlei Guvernului nr. 53l2OO2 privind Statutul unit5lii administrativ-teritoriale, aprobatS
cu modific5ri prin Legea nr.9612003;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile 9i

turism, inregistrat sub

completSrile ulterioare;

e) Statutului Asocialiei Comunelor din Rom6nia, precum gi pe cele ale Statutului

Filialei Judetene

Suceava a Asociatiei Comunelor din Rom6nia;

f)

HotSrfirii Adun5rii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judetene ale Asociatiei
Comunelor din Rom6nia,
constat6nd cE scopul Asocialiei Comunelor din RomSnia este de a realiza o uniune mai str6ns5
intre membrii s5i, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile gi principiile care reprezint5 patrimoniul
lor comun,

apreciind cE unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
Rom6nia la aceast5 Asociatie,

gtiut fiind faptul cE autorit5lile administratiei publice locale reprezint6 unul dintre principalele
fundamente ale oric5rui regim democratic,
tn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit, c), art. 45 alin. (2) lit.
62 alin. (1), precum gi ale aft. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr.
art.
0,
215I 200t, repu b icat5, cu modific6 rild' gi complet5 ri le ulterioa re,
I

norAnAgre:
Art.1.

Se aprobS aderarea comunei Straja, judelul Suceava la Asocialia Comunelor din RomSnia.

Reprezentarea comunei Straja, judetul Suceava in cadrul Asociatiei Comunelor din
Rom6nia, precum gi in cel al FilialeiJudelene Suceava a Asociatiei Comunelor din Rom6nia, se asigur5 de
c5tre primarul comunei.
Aft.3. (1) Prezenta hotdr6re se comunicS, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prev5zut de lege:
a) primarului comunei;
b) prefectului judetului Suceava;
c) pregedintelui Asociatiei Comunelor din Rom6nia;
d) pregedintelui FilialeiJudelene Suceava a Asocialiei Comunelor din Rom6nia.
(2) Prezenta hot5r6re se aduce la cunogtinld publicS, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prev5zut de lege, prin publicarea:
a) pe pagina de internet, la adresa: primariastrajasv.ro;
b) la sediul consiliului local.

Art.2.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind aderarea comunei straja, judelut suceava
la Asociatia Comunelor din RomSnia

Av6nd in vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la
asociatii 5i fundatii, aprobati cu modific5ri gi completSri prin Legea nr. 24612005, cu modific6rile gi
completdrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 53l2OO2 privind Statutul unitSlii administrativteritoriale, aprobatS cu modific5ri prin Legea nr. 9612003 precum gi art. 35 alin. (6) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi completdrile ulterioare,
constat6nd cE scopul Asocialiei Comunelor din RomAnia este de a realiza o uniune mai str6nsS
intre membrii s5i, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile gi principiile care reprezint5 patrimoniul
lor comun, apreciind cd unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
Rom6nia la aceast5 Asociafie,

$tiut fiind faptul cE autoritdtile administratiei publice locale reprezint5 unul dintre principalele
fundamente ale oric5rui regim democratic, propun spre aprobare Proiectul de hot6rdre privind aderarea
comunei Straja, judetul Suceava la Asociatia Comunelor din Rom6nia.
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