
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr. 28 
privind aderarea comunei Cămărzana la Asociația Comunelor din România (ACoR) 

 
Consiliul Local al comunei Cămărzana, județul Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din 
16.07.2017 

Având  în  vedere  
- Prevederile art.10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Stasbourg la 15 

Octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Ținând seama de prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-

teritoriale, modificată prin Legea nr.96/2003; 
- Analizând prevederile Statutului Asociației Comunelor din România, precum și pe cele ale 

Statutului-cadru al Filialei județene Satu Mare a Asociatiei Comunelor din Romania; 
- Luând act de Hotărârea Adunării Generale nr.3 din 24.02.2001 privind constituirea filialelor 

județene ale Asociației Comunelor din România; 
- Considerând că scopul Asociației Comunelor din România este de a realiza o uniune mai 

strânsă între membrii săi, pentru a ocroti și pentru a promova idealurile și principiile care 
reprezintă patrimoniul lor comun; 

- Considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor 
din România la această asociație; 

- Considerând că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele 
fundamente ale oricărui regim democratic; 

- Expunerea de motive a primarului privind necesitatea aderării comunei noastre la Asociația 
Comunelor din România. 

- Avizele comisiilor de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin. (7) lit. “c”, art. 45 alin. (1) și 
alin. (2) lit. “f”, art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. “b”, alin. (3), 
alin. (5) - (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă aderarea comunei Cămărzana la Asociația Comunelor din România (ACoR); 
Art. 2. Reprezentarea comunei Cămărzana în cadrul ACoR se asigură de către primarul comunei sau 

de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin 
dispoziţie; 

Art. 3. Obligațiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul local al 
comunei Cămărzana, fiind în sumă de 750 lei cotizație/an; 

Art. 4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Cămărzana și contabilul 
primăriei și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi 
prin publicarea pe pagina de internet a primăriei; 

Art. 5. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei 
Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul primăriei comunei 
Cămărzana, Președintele ACoR, Președintele filialei județene Satu Mare a ACoR. 

 
Cămărzana: 16.07.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 


