
  

                  ROMÂNIA                                                                          
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aderarea orașului Căzănești la Asociaţia Orașelor din România 

 
Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 SEPTEMBRIE 

2020,  
Având în vedere referatul de aprobare nr.5141 din 09.09.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
Examinând: 
- raportul nr. 5159 din 10.09.2020 al Compartimentului Juridic și Resurse Umane;  
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor nr. 5418 din 21.09.2020; 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 89 alin. (7) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. 

f) precum și ale art.din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă aderarea orașului Căzănești la Asociaţia Orașelor din România, însuşind 

prevederile Statutului acesteia care este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art.2. Reprezentarea orașului Căzănești în cadrul Asociaţiei Orașelor din România, se asigură 
de către primarul orașului Căzănești sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat 
de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului. 

Art.3. Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la 
Asociația Orașelor din România se suportă din bugetul local al orașului Căzănești. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al localității, 
Primarului orașului Căzănești, Biroului Contabilite, Salarizare, Impozite și Taxe Locale, Executare 
Silită  precum și președintelui Asociației Orașelor din România pentru aducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

                 STELIAN TRAIAN                                        OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută 

de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 


