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HOTĂRÂREA  NR.12
din 11.02.2022

privind aprobarea po[rticîpării conu.nei RIJS  în calitole de iiii.ep.Pru qs?dal ^m cadrul Asociaţiei de
Deăyolta[re lntercomurtito[ră Ţa[ra Silvo[niei

Comstflî"l locgil FL"s, întninit în şedinţa extraordinară din 11. 02 . 2022 ,
Având în vedere ..

-  referatul de aprobare al primarului comunei Rus  nr. 427/08.02.2022 şi Proiectul de HCL
nr.426/08.02. 2022 iniţiat de către primarul commei Rus;

-raportul de specialitate nr.428/08. 02. 2022 , întocmit de către secretarul general al comunei Rus;
-  avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei Rus;

-  prevederile Legii nr 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările Şi completările
ulterioare;
-  prevederile  Ordonanţei  Guvemului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile art.  89,  alin.  (1)  şi )2),  art,129,  alin.  (2),  lit.  „e",  alin.(9),  lit.  „a"şi ale art.196,  alin.  (1),  lit.

„a"  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.  57/2019  privind Codul Administrativ,  cu modificările şi
completările ulterioare;

J^#  femeJ.#/  art.   139,  alin.  (3),  Iit.  „d"şi  ale  art.   196  ,  alin.  (1),  Iit.  „a"  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

4#1 J. Se aprobă participarea comunei Rus, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
lntercomunitară  Ţara  Silvaniei,  persoană juridică  de  drept privat,  cu  sediul  în    municipiul Zalău,  strada
Unirii, rir.  7,  judeţul Sălaj.
4r42.  Reprezentarea comunei Rus în Adunarea Generală a Asociaţiei se face de către   Primarul comunei
Rus , sau după caz, de către persoana desemnată de acesta prin act administrativ.
Ar4j.   Se  împuterniceşte  primarul  comunei  Rus  să  semneze  orice  documente  necesare  în  relaţia  cu
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Ţara Silvaniei.
Ai*4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Rus.
d"Prezentahotărâresecomunică,pringrijasecretaruluigeneralalcomunei,întermenelelegale,Către:

- Instituţia Prefectului-  Judeţul Sălaj
- Primarul comunei Rus;
• Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Ţara Silvaniei;
- Dosarul de şedinfi, Dosar hotărâri;
•SeaducelaCunoştinţăpublicăprinafişareŞipostarepesiteyyHHLgoinunarusro

pREŞEDn"E DE ŞEDHŢĂ,
CONSH,IERLOCAL,JoffF`# CONTRASE]`nrAT  PENTRU LEGALITATE,

SECRETARULGENERALALCOMUNEI,
IOAN:MARIAN  BORA


