HOTĂRÂREA NR. 14 / 2006

privind aprobarea participării Comunei Augustin la constituirea Asociaţiei
„Agenţia de Dezvoltare a Judeţului Braşov”, a actului constitutiv şi a statutului
acesteia
Consiliul local al comunei Augustin,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 06 aprilie 2006,
Analizând expunerea de motive nr. 506 /2006 a primarului privind aprobarea

participării comunei Augustin ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Agenţia
de Dezvoltare a Judeţului Braşov”.,
Văzând raportul Compartimentului financiar - contabil nr.507 ad./ 2006, Raportul
comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat sub nr.662/ 2006, precum şi Raportul secretarului
comunei nr. 661/2006,
Având în vedere prevederile art. 1, art. 4 şi art. 6 din OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
În temeiul art. 11 alin. (2), art. 38 alin. (2) lit. y) şi art. 46 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Participarea comunei Augustin ca membru fondator la constituirea Asociaţiei

„Agenţia de Dezvoltare a Judeţului Braşov”, a actului constitutiv şi a statutului
acesteia.
Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Agenţia de Dezvoltare a
Judeţului Braşov”, persoană juridică română de drept public, cu sediul în municipiul
Braşov; aceste acte făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Agenţia are ca scop facilitarea cooperării între unităţile administrativ –
teritoriale membre, pentru exercitarea în comun a componentelor ce le revin prin lege, cu
respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Art. 4. Se aprobă plata de către comuna Augustin a taxei de înscriere în Asociaţie,
reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1000 euro, precum şi a cotizaţiei pe anul 2006
reprezentând echivalentul în lei a sumei de 3000 euro din bugetul local.
Art. 5. Se mandatează primarul comunei Augustin prin prezenta hotărâre a
Consiliului Local să reprezinte comunitatea locală la Adunarea Generală a Asociaţiei, să
susţină interesele locale şi să semneze în numele colectivităţii documente, acorduri etc.
emanate de Adunarea Generală.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Augustin.
Augustin, la 06 aprilie 2006.
Preşedinte de şedinţă
Consilier Halmu Gheorghe
Contrasemnează:
Secretar al comunei

Bucşa Mihaela
Prezenta se difuzează:
1 ex. Prefectura jud. Braşov
1 ex.pentru dosarul Asociaţiei
1 ex. dosarul cu hotărâri
1 ex. d-lui Primar
1 ex. Compartimentului de resort

-

1 ex. pentru publicitate

