
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

COMUNA CLINCENI 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aderarea Comunei Clinceni 

la Asociaţia Comunelor din România 

Consiliul Local al Comunei Clinceni 
Având în vedere: 
Având în vedere: 

• Raportul compartimentului de specialitate;
• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local _CLINCENI_;
• Referat de aprobare al primarului;
• Prevederile art. 1 O din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg

la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

• Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi Actul
Constitutiv şi Statutul Filialei Judeţene Ilfov a Asociaţiei Comunelor din România;

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

• 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;

• 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;

• Prevederile art. 86 alin. (1 ), lit. a), art. 89 şi următoarele, art. 129 alin. (2) lit. e) şi
alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1 ), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. (1) Se aprobă aderarea comunei Clinceni la Asociaţia Comunelor din România, 
însuşind prevederile Statului acesteia. 
(2) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei

Comunei Clinceni la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din 
România. 



Art.2. Reprezentarea comunei Clinceni în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, 
precum şi în cel al Filialei Judeţene Ilfov a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură 
de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui 
mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei. 

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

. 

Art.4. Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrăţire sau de 
aderare la Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei 
Clinceni. 

Art.5. Primarul comunei Clinceni va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari. 

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Prefecturii Judeţului Ilfov 
pentru control si verificarea legalitatii si o va afisa in locuri publice pentru a fi cunoscuta de 
cetate ni. 

PRIMAR 

ADRIAN BUDEANU 

CONTRASEMNAT, 

SECRETAR GENERAL 

LILIANA VLAD 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

COMUNA CLINCENI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aderarea comunei CLINCENI la Asociaţia Comunelor din România 

Primarul comunei CLINCENI , având în vedere prevederile art. 1 O din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată 
prin Legea nr. 199/1997; 
Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi Actul Constitutiv 
şi Statutul Filialei Judeţene Ilfov a Asociaţiei Comunelor din România; 
Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei 
Comunelor din România; 
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; 
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; 

În temeiul prevederilor art. 86 alin. (1 ), lit. a}, art. 89 şi următoarele, art. 129 alin. (2) 
lit. e) şi alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1 }, precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a}, din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, propune emiterea unei 
hotărâri de consiliu local în vederea aderării comunei _CLINCENI_ la Asociaţia 
Comunelor din România 

PRIMAR 
ADRIAN BUDEANU 



RAPORT 

la proiectul de hotarare privind aderarea Comunei CLINCENI 
la Asociaţia Comunelor din România 

Doamnelor si domnilor, 

-având în vedere prevederile art.1 O din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 

-ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul
unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003, 

-analizând prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei 
Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 feb. 2001, 

-luând act de Hotărârea adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind
constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, 

-considerând 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, 

-considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
comunelor din România la această asociaţie, 

-considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre
principalele fundamente ale oricărui regim democratic, 

-analizând prevederile art.31 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.108/2004, 

ln temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit e) si alin (9) lit c) propun 
primarului comunei Clinceni, initierea unui proiect de hotarire, dupa cum urmeaza: 
-Se aprobă aderarea comunei Clinceni la Asociaţia Comunelor din România, însuşind
prevederile Statului acesteia.
-Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, va fi prevăzută în Statutul
comunei Clinceni, ce se va aproba prin Hotărârea Consiliului Local Clinceni,
-Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei Comunei
Clinceni la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

- Reprezentarea comunei Clinceni în cadrul Asociaţiei Comunelor din România se
asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza 
unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie. 

- Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei Clinceni
pentru sediul FILIALEI JUDEŢENE a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în 
care consiliul director al acestei filiale judeţene va stabili ca sediul său să fie la nivelul 
comunei Clinceni. 

- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevăzută la art.1 se
suportă din bugetul local al comunei Clinceni. 

SECRETAR GENERAL COMUNA 

LI LIANA VLAD 


