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                                                            H O T Ă R Â R E A  NR._____ 

                                                                din  31 martie 2009 

 

 

 

                      privind aprobarea asocierii Comunei Cheţani  şi comunele  Aţintiş , Cuci  

                              şi Bichiş , în vederea înfiinţării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 

 

 

 

 

                         Consiliul Local al comunie Chetani,în şedinţă  ordinară, 

                         Având în vedere Expunerea de motive nr.806 din 26 martie 2009 a primarului 

comunei Dl.Cucerzan Marius, la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cheţani şi 

comunele  Aţintiş,  Cuci şi Bichiş, în vederea înfiinţării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 

                         Văzând prevederile: 

                                                     -  art.11, 12 şi 13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                     - O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

                                                     - Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 

publică 

                         In temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”a” ; art.45 alin.(2) lit.”f” şi art.115 alin.(1) 

lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

  

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

                          Art.1. Aprobă, în limitele competenţelor Consiliului local şi ale primarului comunei, 

asocierea comunei Cheţani, ca membru fondator şi  comunele  Aţintiş,Cuci şi Bichiş, în vederea 

înfiinţării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de 

utilitate publică. 

                          Art.2. Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice, obţinerea de finanţări 

interne şi externe necesare realizării scopului. 

                          Art.3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele 

constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori ai 

unităţilor administrativ-teritoriale arătate la art.1. 

                                    (2) Autoritătile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei autorităti 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

                         Art.4. Se aprobă proiectul Actului Constitutiv şi al Statutului asociaţiei conform 

anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



                         Art.5. Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. 

                         Art.6. Se aprobă participarea comunei Cheţani la crearea patrimoniului iniţial al 

asociaţiei cu suma de 350 lei,care se suportă din bugetul local. 

                         Art.7. Consiliul de Administraţie al asociaţiei,preşedintele acestui consiliu şi 

membrii Consiliului Director al asociaţiei sunt persoanele prevăzute în Actul Constitutiv şi Statutul 

asociaţiei,acte care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

                          Art.8.(1) Se mandatează Primarul comunei Cheţani, dl. Cucerzan Marius, să 

stabilească denumirea asociaţiei, să solicite dovada de disponibilitate a denumirii la Ministerul 

Justiţiei, să participe şi să reprezinte interesele comunei Cheţani la şedinţa constitutivă a asociaţiei 

avînd scopul prevăzut la art.2. 

                                   (2) Aceeaşi persoană se împuterniceşte şi cu semnarea, din partea viitoarei 

asociaţii, a contractlui de comodat sau închiriere sau alte contracte, necesar a fi încheiate pentru 

stabilirea unui sediu al asociaţiei, în măsura în care un asemenea contract nu este prezentat de alt 

asociat. 

                          Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 

primarul comunei Chetani. 

                          Art.10. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judetul Mures 

- Primarului comunei Chetani 

 

 

 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   AVIZAT 

                            CSEGOLDI NICOLAE ZSOLT                                                SECRETAR                    

                                                                                                                             Crefelean  Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri din totalul de 11 consilieri ai Consiliului local al comunei Chetani 

Red/dact.C.I. 


