
Pagina  1 din  2 

 

           ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 

 
 

HOTARARE  
privind aderarea comunei Mihailesti, judetul Buzau 

la Asociaţia Comunelor din România 

 
 

Consiliul local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 

Avand in vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 5300 din 

27.09.2021; 

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5301 din 27.09.2021 

 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti; 

 prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare  
 prevederile art. 129  alin. 2 lit. e in coroborare alin 9 lit. a din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;  
 Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale 

Statutului Filialei Judeţene Buzau a Asociaţiei Comunelor din România 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind codul administrativ 

 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.l. (1) Se aprobă aderarea comunei Mihailesti, judetul Buzau la Asociaţia 

Comunelor din România, însuşind prevederile Statutului acesteia. 
         (2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se 

prevede în Statutul comunei Mihailesti, judetul Buzau. 
         (3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual 

din cadrul Primăriei Comunei Mihailesti, judetul Buzau și al instituțiilor/serviciilor 

publice de interes local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei 
Comunelor din România. 

Art.2. Reprezentarea comunei Mihailesti, judetul Buzau în cadrul Asociaţiei 
Comunelor din România, precum și în cel al Filialei Județene Buzau a Asociației 

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  

pentru sediul Filialei Judeţene a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care 
Consiliul director al acestei filiale stabilește ca sediul său să fie la nivelul comunei 

Mihailesti. 
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Art.4. Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire 
sau de aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al 

comunei Mihailesti. 
Art.5. Secretarul comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 

autoritatilor,  persoanelor fizice si juridice interesate. 

 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Danut CIOROIU 
 
 

 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

 
 

 
 

 
 

Mihăileşti  
21.10.2021 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data de 

21.10.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.   

 


