
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI USUSĂU 
                                                

Hotararea nr. 28 
din  

28 MARTIE 2013 
 

privind aderarea comunei Ususău la Asociația Comunelor din România 
 
         Consiliul Local al comunei Ususău, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.03.2013 
 Având în vedere: 

- Referatul D-lui ȚOLE FLORIN - primarul com. Ususău, jud. Arad, inregistrat cu nr. 
808/20.03.2013, privind aderarea comunei Ususau la Asociația Comunelor din România;      

- Prevederile art. 10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii administrativ – 
teritoriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003; 

- Prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si pe cele ale 
Regulamentului de organizare si functionare a filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din 
Romania, aprobat prin Hotararea adunarii generale nr. 4 din 24 februarie 2001; 

- Considerand ca scopul Asociatiei Comunelor din Romania este de a realiza o uniune mai 
stransa intre membrii sai, pentru a ocroti si pentru a promova idealurile si principiile care 
reprezinta patrimoniullor comun; 

- Considerand ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor 
din Romania la aceasta asociatie; 

- Considerand ca autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele 
fundamentate ale oricarui regim democratic; 

- Analizand prevederile art. 31 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind 
finantele publice locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/2004;  

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate  reprezentat de d-l  MIRESCU 
VASILIE,    secretarul  comunei Ususau;  

- Prevederile art.121 din Constituţia României; 
    -     Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 10/2013 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 12/2013 al comisiei de specialitate nr. 4; 
     -    votul „pentru” a ____ consilieri, din cei 9 in funcţie, fiind prezenţi ____ consilieri.   
            In temeiul art.45, alin. 2 lit. d din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 
                H O T A R A S T E: 
 

Art.1. (1) Se aproba aderarea comunei USUSĂU la Asociatia Comunelor din Romania, insusind 
prevederile Statutului acesteia. 

(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania, va fi prevazuta in Statutul comunei 
USUSĂU, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. ____ din ________; 

     (3) Se aproba participarea functionarilor publici din structura functionala a Primariei Comunei 
USUSĂU la constituirea Corpurilor prefesionale ale Asociației Comunelor din Romania. 

 Art.2. Reprezentarea comunei USUSĂU in cadrul Asiciației Comunelor din Romania se asigura 
de catre primarul comunei sau de catre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de 
reprezentare, aprobat prin dispozitie. 



Art .3. Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii din Primaria Comunei USUSAU pentru 
sediul FILIALEI JUDETENE ARAD a Asociatiei Comunelor din Romania, in situatia in care 
consiliul director al acestei filiale judetene va stabili ca sediul sau sa fie la nivelul comunei Ususău. 

Art. 4. Obligațiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevazuta la art. 1 se suporta din 
bugetul local al comunei Ususău. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei, in temenul prevăzut de lege:  
- Instituţia Prefectului - Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii Publice si 

Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- Presedintelui Asociatiei Comunelor din Romania, la sediul principal comuna Vulcana Bai, str. 

Vlad Tepes, nr. 18, Jud. Dambovita; 
- Publicare prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Ususău. 

 
 
 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                            Contrasemneaza,  
             ________________                                     SECRETAR 

                                                                 MIRESCU VASILIE 
 
 


