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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local                                                                                                                                                                          

HOTĂRÂREA nr. 21 
din 24 aprilie 2013  

 
            Privind aderarea comunei Nădrag la Asociaţia Comunelor din România 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag; 
            Având în vedere prevederile art. 10 din Carta Europeană a autonomiei locale 
adoptată la Strasbourg din 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 
199/1997;  
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
            Având în vedere prevederile OG nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unităţii 
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;  
            Considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o 
unitate mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi 
principiile care reprezintă patrimoniul lor comun; 
            Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre 
principalele fundamente ale oricărui regim democratic;  
            Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
            Având în vedere prevederile art. 36 al.(7) lit. c)  din Legea nr.215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ;            
                                                      
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1  Se aprobă aderarea comunei Nădrag la Asociaţia comunelor din România ( 
ACOR ), cu însuşirea prevederilor Statutului ACOR. 
             Art.2 Reprezentarea comunei Nădrag în cadrul Asociaţiei Comunelor din 
România se asigură de către primarul comunei Nădrag sau împuternicitul acestuia 
desemnat doar pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie a primarului. 
             Art.3  Obligaţiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se suportă 
din bugetul local al comunei Nădrag 
             Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Asociaţiei Comunelor din România 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare 
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