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                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE    

                                             nr.168/18.01.2019       

                        privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Rus , în calitate de membru la  

                                      Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului”                                 

                                        

                          Primarul comunei  Rus,  

      Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului nr.167/18.01.2019 și Proiectul de hotărâre inițiat de către 

primarul comunei Rus; 

-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Rus; 

- prevederile art.11 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată , cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.13 din Legea nr.195/2006 Legea-cadru a descentralizării, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.36, alin. (7), lit. (c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  În temeiul art. 45 alin.(2) lit.(f ) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

                                                                         PROPUN: 

Art.1 Se aprobă aderarea U.A.T. Comuna Rus, în calitate de membru , în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Valea Barcăului”. 

Art.2 Se aprobă plata unei cotizații anuale în sumă de 1 leu/locuitor și plata sumei lunare de 900 

lei pentru efectuarea auditului public intern . 

Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei Rus , d-l Pintea Alexandru , să reprezinte comuna Rus 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului”. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Rus. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei , către: 
- Primarul comunei; 
- Instituția Prefectului -Județul Sălaj; 
- Consiliul Județean Sălaj ; 
- A.D.I. ,,Valea Barcăului”; 
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro  

 

  

INIȚIATOR ,                                                                         AVIZAT  PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                                           SECRETARUL COMUNEI ,   

PINTEA ALEXANDRU                                                                   BORA IOAN-MARIAN 
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