
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA JEBEL

HOTARAREA NR.7 

din 16 .02.2018

privind aderarea comunei Jebel la Asociaţia Comunelor din Romania
Consiliul local Jebel intrunit in şedinţa publica in data de 16.02.2018
Având in vedere referatul dl.primar Dr.Bociu Sabin cu nr.416/16.02.2018,in care propune 

sa se aprobe aderarea comunei Jebel la Asociaţia Comunelor din Romania
Având in vedere tem eiurile juridice,respectiv prevederile:
a)art,10 din Cartea europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
b) art.l alin.( 1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii si

fundaţii,aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.246/2005,cu modificările si completările 
ulterioare;

c)Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unitatii administrativ- 
teritoriale,aprobata cu modificări prin Legea nr.96/2003;

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

e)Statutul Asociaţiei Comunelor din Romania,precum si pe cele ale Statututlui Filialei 
Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din Romania;

f)Hotararii Adunării generale nr.3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei 
Comunelor din Romania,

Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate
Constatand ca scopul Asociaţiei 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 reprezintă 
patrimoniul lor comun.

Apreciind ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor 
din Romania la aceasta Asociaţie,ştiut fiind ca autoritatile administraţiei publice locale reprezintă 
unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,

In temeiul prevederilor art.l 1 alin.(4),art.36 alin.(2) lit.e) si alin.(7) lit.c),art.45 alin .(l) si 
alin.(2) lit.(f),art.61 a lin .(l) si (2) ,art.62 alin.(1),precum si ale art.l 15 alin .(l) lit.b),alin.(3),alin.(5)- 
(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.republicata,cu modificările si completările 
ulterioare,cu 11 voturi pentru-abtineri-impotriva:

H O T Ă R Ă Ş T E

A rt.l.-(l)S e  aproba aderarea comunei Jebel la Asociaţia Comunelor din Romania,insusind 
prevederile Statutului acesteia.

( 2)Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din Romania,se prevede in Statutul 
comunei Jebel,aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 7 din 16.02.2018

(3)Se aproba participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primăriei 
comunei Jebel si a institutiilor/serviciilor publice de interes local,la constituirea Corpurilor 
profesionale ale Asociaţiei Comunelor din Romania

Art.2.Reprezentarea comunei Jebel in cadrul Asociaţiei Comunelor din Romania,precum si 
in cel al Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din Romania,se asigura de către primarul 
comunei sau de către imputernicitul acestuia,numai pe baza unui mandat de reprezentare,aprobat 
prin dispoziţia primarului comunei.



Art.3.Se aproba darea in folosinţa gratuita a unor spatii din Primaria Comunei Jebel  
pentru sediul Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Com unelor din Romania,in situatia in care 
Consiliul director al acestei filiale stabileste ca sediul sau sa fie la nivelul comunei Jebel

Art.4.Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infratire sau de aderare 
la Asociaţia Comunelor din Romania se asuporta din bugetul local al comunei Jebel

A rt.5.(l)Prezenta hotarare se comunica,in mod obligatoriu,prin intermediul secretarului 
comunei,in termenul prevăzut de lege:

-Institutiei Prefecturlui -Judeţul Timiş
-Preşedintelui Asociaţiei comunelor din Romania
-Preşedintelui Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din Romania
-Primarului comunei

(2)Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica,in mod obligatoriu,prin intermediul 
secretarului comunei,in termenul prevăzut de lege.prin publicarea:

a)in Monitorul Oficial al Comunei Jebel
b)pe pagina de internet,la adresa: wwwprimariajebel


