
 R O M Â N I A                                                                                       Nr. 35 din 7.04.2022 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN        

COMUNA  EFTIMIE  MURGU    

      - Consiliul  Local -                                                                    

                               

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  plății unei cote adiționale la 

Asociaţia Comunelor din România 
 

Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în ședință de lucru in data de 7.04.2022,  

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/14.01.2021  

pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local 

-art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene 

Caraș-Severin a Asociaţiei Comunelor din România; 

Hotărârea Consiliului local al comunei Eftimie Murgu nr. 58/2017 privind aprobarea aderării  

Comunei Eftimie Murgu la Asociaţiei Comunelor din România, 

Luând act de: 

-Adresa ACOR nr. 2/08.02.2022 privind decizia Consiliului Director de achitare a unei cote 

adiționale pentru finanțarea filialei județene Caraș-Severin,  

-proiectul de hotărâre, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,  

Constatând 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, știut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre 

principalele fundamente ale oricărui regim democratic,  

 

       În temeiul prevederilor art. 196 lit. alin (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 57 / 2019 privind codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

      Art.1. - Începând cu data de 01.04.2022, se aprobă plata către Asociaţia Comunelor din România 

a unei cote adiționale de 300 lei/lună pentru finanțarea cheltuielilor filialei județene Caraș-Severin. 

      Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Eftimie 

Murgu prin compartimentele din aparatul de specialitate.                     

     Art.3. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică şi se comunică instituţiilor şi 

persoanelor interesate în condițiile art. 197 din Codul administrativ.                     

 

  

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                   Contrasemnează pentru legalitate, 

     SUTA LAZAR LAURENȚIU                            Secretarul general al comunei,   

                                                                                           IMBRESCU   LIVIU   


