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HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 28 IANUARIE 2021 
privind aderarea comunei Urecheşti la Asociaţia Comunelor din 

România 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.01.2021 

Avâ11d î11 vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub
nr. 323/15.01.2021

• Raportul de specialitate înaintat de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.
435/20.01.2021;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti Judelui Bacau;
• constatând faptul că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai

strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă
patrimoniul lor comun;

• apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
România la această Asociaţie;

• ştiut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele
fundamente ale oricărui regim democratic;

Potrivit prevederilor: 

• art. I alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;

• art. 5 lit. i) şi aa), art. 86 alin. (I) lit. a) şi e), art. 89 alin. (3) şi (7), art. 104 alin. (I) lit. I) şi m),
art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. c), art. 154 alin. (I) şi alin. (6), din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 'i7/?.019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

• art. 24 alin. (1 1
) - (13

) şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 232/24 77/201 O
privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor
activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice
locale;

• Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene
Bacău a Asociaţiei Comunelor din România;

• Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România,



În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale a11. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE , 

Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea comunei Urecheşti la Asociaţia Comunelor din România, 
însuşind prevederile Statutului acesteia. 

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul comunei
Urecheşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 29.01.2018. 

(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primăriei
Comunei Urecheşti şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor 
profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România. 

Art. 2. - În cazul în care primarul comunei nu poate participa, reprezentarea comunei Urecheşti în 
cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi în cel al Filialei Judeţene Bacău a Asociaţiei 
Comunelor din România, se asigură de către împuternicitul autorităţii executive, numai pe baza unui 
mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei. 

Art. 3. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor încăperi din Primăria Comunei Urecheşti 
pentru sediul Filialei Judeţene Bacău a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care Consiliul 
director al acestei filiale stabileşte ca sediul său să fie la nivelul comunei Urecheşti. 

Art. 4. - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare sau de aderare la Asociaţia 
Comunelor din România, precum şi la Filiala Judeţeană Bacău a Asociaţiei Comunelor din România, se 
suportă din bugetul local al comunei Urecheşti. 

Art. 5. - Prezenta Hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se 
va comunica Primarului Comunei Urechesti si Compartimentului financiar contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate, preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, preşedintelui Filialei 
Judeţene Bacău a Asociaţiei Comunelor din România şi Institutiei Prefectului judeţului Bacău, in vederea 
verificarii legalitatii. 

Art. 6. - Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau - Sectia a II a 
Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se procedura prealabila. 

Art. 7. - Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Urechesti, jud. 
Bacau, in se<linta ordinara, cu respectarea art. 119, alin. (1) <lin O1JG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un numar de 11 voturi "pentru", _-_ voturi "impotriva" si 2 "abtineri" din 
totalul de 13 consilieri prezenti in functie. 

Presedinte de şedintă, 
Consilier local 

Andrei Gheorghe 

Contrasemneaza 
Secretarul General al Comunei Urechesti, 

��-


