ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 6/2017
privind aderarea Comunei Valea Crișului la ASOCIAŢIA ALUTUS REGIO
EGYESÜLET
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 31.01.2017,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul
comunei Valea Crişului privind necesitatea aderării comunei Valea Crișului la ASOCIAŢIA
ALUTUS REGIO EGYESÜLET, văzând raportul de avizare a compartimentului de
specialitate şi a secretarului comunei Valea Crişului,
având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 22/2015
privind aprobarea participării Comunei Valea Crișului la teritoriul LEADER al Grupului de
Acțiune Locală Asociația Alutus Regio Egyesület
luând în considerare prevederile:
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 62 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia public, cu modificările și completările
ulterioare.
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (7) lit. „a”, în temeiul art. 45 alin. (1) şi
alin. (2) lit. „f” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al comunei Valea
Crișului şi ale Primarului acestuia, aderarea Comunei Valea Crișului, ca membru, la
Asociaţia Alutus Regio Egyesület.
Art. 2. (1) Asociaţia arătată la art. 1. este persoană juridică, fără scop lucrativ,
nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică.
(2) Asociaţia are ca scop principal dezvoltarea comunităţilor prin promovarea
cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea
proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale,
ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare în
vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi
îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
Art. 3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele
constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Art. 4. (1) Se aprobă cotizaţia anuală, în sumă de 5000 lei.

Art. 5. Se desemnează primarul comunei Valea Crișului – dl Kisgyörgy Sándor în
Adunarea Generală a Asociaţiei ”Alutus REGIO Egyesület”.
Art. 6. Se mandatează persoana desemnată la art. 5 să participe şi să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să
semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele
menţionate în prezenta hotărâre.
Valea Crişului, la 31.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS-ROBERT
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