ROMÂNIA
JUDE UL NEAM
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TI
HOTRÂ REA
privind aprobarea asocierii comunelor Dolje ti i Bîra în vederea înfiinrii Asociaiei de
Dezvoltare Intercomunitar „Bîra-Doljeti”
Consiliul local al comunei Dolje ti,
Analizând:
- Expunerea de motive privind aprobarea asocierii comunelor Dolje ti i Bîra în vederea
înfiinrii Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar  „Bîra-Dolje ti”;
- raportul Compartimentului de specialitate i avizele favorabile ale Comisiei de
specialitate i al secretarului comunei Dolje ti;
Având în vedere dispoziiile:
- art. 11 - 14 i 36 alin. (1), alin. (2) lit. „e” i alin. (7) lit. „c”, din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modificrile i complet rile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modific rile i
complet rile aduse de: de Legea nr. 213 din 5 iulie 2005; Legea nr. 246 din 18 iulie 2005; Legea
nr. 305 din 15 decembrie 2008;
- Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu
modific rile i complet rile aduse de: O.G. nr. 69 din 13.08.2004; Legea nr. 289 din 07.07.
2006; O.G. nr. 18 din 31.01.2007; Legea nr. 168 din 12.06.2007; O.G. nr. 27 din 27.08.2008.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „f” i art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modificrile i complet rile ulterioare;
HOT R

TE:

Art.1._ Se aprob, în limitele competenelor Consiliului local al comunei Dolje ti i ale
Primarului comunei Dolje ti, asocierea comunei Dolje ti, ca membru fondator, cu comuna Bîra,
judeul Neam, în vederea înfiinrii Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar  „Bîra-Dolje ti”
Art. 2._ (1) Asociaia ar tat  la art. 1. este persoan juridic de drept privat i de utilitate
public.
(2) Asociaia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes
zonal sau regional, precum i al furnizrii în comun, în condiiile legii, a unor servicii publice,
altele decât cele care intr sub incidena Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilit i publice.
Art.3._ (1) Asociaia este constituit  pe durat  nedeterminat , fr  elementele
constitutive ale unei unit i administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori,
unit i administrativ-teritoriale, ar tate la art. 1.
(2) Autorit ile deliberative i executive de la nivelul fiecrei unit i administrativteritoriale componente îi p streaz autonomia local, în condiiile legii.
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Art. 4._ (1) Se aprob proiectul Actului constitutiv i al Statutului asociaiei, conform
anexelor nr. 1 i 2 care fac parte integrant  din prezenta hot râre.
(2) Orice modificare ulterioar  a actelor prevzute la alin. (1) de mai sus se va realiza
prin Act adiional aprobat în prealabil prin hot râri ale consiliilor locale, organizate la nivelul
unit ilor administrativ-teritoriale asociate.
(3) Statutul asocia iei va fi amendat, în funcie de modific rile legislative intervenite în
domeniul asocierii unit ilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data
publicrii în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sanciunea
dizolvrii de drept a asociaiei.
Art. 5._ Asociaia se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale unit ilor
administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, în condiiile legii.
Art. 6._ (1) Se aprob participarea comunei Dolje ti la crearea patrimoniului iniial cu
echivalentul în lei la data depunerii la banc a sumei 500 Euro, care se suport  din bugetul local.
(2) Se aprob cotiza ia anual, reprezentând echivalentul în lei 100 Euro la cursul oficial
al BNR din ziua plii.
Art. 7._ Consiliul de Administraie al asociaiei, pre edintele acestui consiliu i membrii
Consiliului Director al asociaiei sunt persoanele prevzute în Actul Constitutiv i Statutul
asociaiei, acte care, dup cum s-a menionat fac parte integrant  din prezenta hot râre.
Art. 8._ (1) Se mandateaz domnul Cojocaru Gheorghe, Primarul comunei Dolje ti, s
stabileasc  denumirea asociaiei, s solicite dovada de disponibilitate a denumirii la Ministerul
Justiiei, s participe i s reprezinte interesele Comunei Dolje ti la edina constitutiva a
asociaiei, precum i s semneze actele necesare constituirii asociatiei avand scopul prevzut la
art.2
(2) Aceea i persoan se împuternice te i cu semnarea, din partea viitoarei asocia ii, a
contractului de comodat sau de închiriere, sau alte contracte, necesar a fi încheiate pentru
stabilirea unui sediu al asociaiei, în msura în care un asemenea contract nu este prezentat de alt
asociat având scopul prevzut la art. 2.
Art. 9._ Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se îns rcineaz Primarul comunei
Dolje ti, precum i celelalte persoane menionate în prezenta hot râre.
Art.10._ Cu comunicarea prezentei hot râri Institu iei Prefectului Judeului Neam,
Primarului comunei Dolje ti i unit ilor administrativ-teritoriale men ionate la art.l se
încredinteaz secretarul comunei.
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