ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 43/2019
privind aderarea Comunei Ulieș
la Asociația Comunelor din România

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
b) art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
c) Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu
modificările și completările ulterioare;
d) Art. 30, art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă republicată cu modificările și completările ulterioare;
a) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
b) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului
Filialei Judeţene Harghita a Asociaţiei Comunelor din România;
c) Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale
Asociaţiei Comunelor din România,
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 244/S/16.09.2019;
b) proiectul de Hotărâre nr. 245/S/16.09.2019;
c) Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr. 252/S/17.09.2019
d) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 260/S/14.10.2019;
e) precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 286/S/31.10.2019
În temeiul art. 86 al. 1 lit. a). art. 129 al. (9) lit. c)., art. 139 al. (3) lit. f). şi art. 196 al.
(1) lit. a). coroborat cu art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1. Aprobarea aderării la Asociația Comunelor din România
(1) Se aprobă aderarea comunei Ulieș la Asociaţia Comunelor din România, însuşind
prevederile Statutului acesteia.
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(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul
comunei Ulieș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 2002.
(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primăriei Comunei Ulieș și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la
constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.
Art. 2. Dispoziții executorii
(1) Reprezentarea comunei Ulieș în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum și
în cel al Filialei Județene Harghita a Asociației Comunelor din România, se asigură de
către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, pe baza unui mandat de
reprezentare.
(2) Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de
aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei
Ulieș.
Art. 3. Calea de atac și natura juridică
(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30
de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
(2) Prezentul act este un act administrativ individual.
Art. 4. Comunicarea Hotărârii
(1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
a). primarului comunei;
b). prefectului judeţului Harghita;
c). președintelui Asociației Comunelor din România;
d). președintelui Filialei Județene Harghita a Asociației Comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:
a). pe pagina de internet, al comunei Ulieș
b). la sediul primăriei comunei Ulieș
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