
ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA SINCAI  

CONSILIUL LOCAL 
           

HOTĂRÂREA NR._ 8  
Din   31  mai _2018 

privind participarea Comunei Sincai  în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 

 
 Consiliul local al Comunei SINCAI ,întrunit in sedinta din  31 MAI 2018  
 Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  participarea Comunei 
SINCAI , în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” precum și propunerea domnului primar al 
comunei SINCAI ,  de a fi desemnat în  Adunarea Generala si in Consiliul Director al 
Asociației înregistrat sub nr. 1193 21.05.2018, raportul compartimentului achiziții publice 
înregistrat sub nr. 1194 21..05.2018 
 În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, art. 36 alin. (7), lit. a) și c) și art. 37 din 
Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, coroborat cu Dispozițiile 
Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 
246/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 
privind Administrație Publică Locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare : 
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINCAI , 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 ART. 1. Se aprobă  participarea Comunei SINCAI , în calitate de membru fondator, 
în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ”. 
 ART.2. Se mandateaza primarul comunei sa să reprezinte Comuna SINCAI  în 
Adunarea Generală a Asociației constituită conform prevederilor legale, sa semneze Actul 
constitutiv si Satutul Asociatiei,anexa la prezenta și care face parte integrantă din aceasta. 
 ART. 3. Se aprobă contribuția Comunei SINCAI la veniturile Asociației, cu suma 
anuală de 1.000 lei, veniturile Asociației urmând a se completa și din alte surse (donații, 
sponsorizări, programe etc.) și să se utilizeze în realizarea scopurilor Asociației, 
conform prevederilor legale. 
           ART.4. Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul 
Primăriei, de persoanele desemnate, comunicându-se acestora și Instituției 
Prefectului  Judetului Mureș. 
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