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H 0 T A R A R E A nr.5 
din 31.01.2023 

privind aderarea Comunei Sanpaul la Asociafia Comunelor din Romania 

Consiliul local alcomunei Sanpaul intrunit in ~edinfa ordinara din 31.01.2023: 
Avand In vedere temeiurilejuridice, respectiv prevederile: 
a) art. I 0 din Ca11a europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la I 5 octombrie 

I 985 ~i ratificata prin Legea nr. I 99/1997; 
b) art. I alin. (I) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii , cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
c) art. 5 lit. i) ~i aa), art. 86 alin. (I) lit. a) ~i e ), art. 89 alin. (3) ~i (7), art. I 04 alin. (I) lit. I) 

~i m), art .. l 08 lit. d), at1. I 29 alin. (2) lit. e) ~i alin. (9) lit. c), art. 154 al in. (1 ) ~i al in. (6), din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
d) art. 24 alin. (11) - (13) ~i at1. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
e) Ordinul ministrului administratiei ~i internelor ~i al ministrului finantelor publice nr. 

232/2477/20 10 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea ~i 
exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor 
administratiei publice locale; 

f) Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum ~i pe cele ale Statutului Filialei 
Judetene Mure~ a Asociatiei Comunelor din Romania; 

g) Hotararii Adunarii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judetene ale 
Asociatiei Comunelor din Romania, 

luand act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 280/18.01 .2023 
b) rap011ul compa11imentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei , inregistrat sub nr. 279/t 8.01.2023 
c) avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Sanpaul, 

-constatand ca scopul Asociatiei Comunelor din Romania este de a realiza o uniune mai 
stransa intre membrii sai, pentru a ocroti ~ i pentru a promova idealurile ~i principiile care reprezinta 
patrimoniul lor comun, 

-apreciind ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor 
din Romania la aceasta Asociatie, 

-~tiut fiind faptul ca autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre 
principalele fundamente ale oricarui regim democratic, 

in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1) ~i alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale art. 196 al in. 
(1) lit..a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~ i completarile ulterioare, 




