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HOTĂRÂREA Nr. 7 / 2007
PRIVIND ADERAREA COMUNEI BILBOR LA ASOCIAŢIA COMUNEOR
DIN ROMÂNIA

Consiliul local al comunei Bilbor, judeţul Harghita întrunit în şedinţa ordinară din 9
februarie 2007;
Considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre
principalele fundamente ale oricărui regim democratic, cât şi faptul că ocrotirea şi promovarea idealurilor
şi principiilor acestora se realizează mai eficient prin forma de asociere a acestora;
Având în vedere prevederile:
- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1995 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România aprobat prin Hotărârea adunării
generale nr. 4/2001;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specailitate ale consiliului local comunal;
- art. 38, 46 şi 1207 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. (1) Aprobă aderarea comunei Bilbor, judeţul Harghita la Asociaţia Comunelor
din România, însuşind prevederile statului şi a regulentului de organizare şi funcţionare acesteia.
(2). Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România va fi prevăzută în
statutul comunei Bilbor.
(3). Se aprobă participarea funcţionarilor publici din stuctura funcţională a Primăriei
comunei Bilbor la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.
Art. 2. Reprezentarea comunei Bilbor în Asociaţia Comunelor din România se
asigură de către Primarul comunei Bilbor sau împuternicitul acestuia în baza unui mandat de reprezentare
aprobat prin dispoziţie.
Art. 3. Obligaţiile financiare rezultate din adrarea/participarea la Asociaţia
Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Bilbor.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţelui Harghita şi
Preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Stan Mircea
Bilbor, 9 februarie 2007
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