
R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

                    

     

   

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea  asociaţiei de dezvoltare intercomunitară   

”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”   

 

 

 

  Consiliul Local Gaujani, 

          Având în vedere: 

-expunerea de motive nr.1186/26.04.2011 intocmita de primarul comunei Gaujani; 

-raportul nr.1187/26.04.2011 intocmit de viceprimarul comunei Gaujani; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.1223 si nr.1224 din 27.04.2011; 

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si 

completata; 

-prevederile art.11, alin.1 si 2, art.12-14, art.36, alin.1, alin.2, lit.e, alin.7, lit.c, din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  În temeiul art.45, alin.1, alin.2, lit.f, art.115, alin.1, lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”, persoană juridică 

de drept privat, prin asocierea Comunei Gaujani cu celelalte unităţi administrativ-

teritoriale din judeţul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului “Cadastrul 

Sistematic şi Cartea Funciară a Judeţului Giurgiu”. 

         Art.2. - Se aprobă Actul Constitutiv, Anexa nr.1, şi Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL 

GIURGIU”, Anexa nr.2. 

         Art.3. - Se mandatează Primarul comunei Gaujani să semneze actele aferente 

înregistrării Asociaţiei în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor. 

        Art.4 . -  Se desemnează doamna Blaga Lucica Mihaela, primar, ca 

reprezentant al  Comunei Gaujani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI - JUDEŢUL GIURGIU”. 
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 Art.5. - Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Comunei Gaujani a sumei 

de 100 lei, reprezentând participaţia comunei Gaujani la formarea patrimoniului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

JUDEŢUL GIURGIU”, datorată în calitate de membru asociat şi plata cotizaţiei, 

pentru anul 2011, în sumă de 1.000  lei. 

 Art.6. - Se aprobă Contractul de asociere, prezentat în Anexa nr.3, între 

Comuna Gaujani şi celelalte unităţi administrative-teritoriale din Judeţul Giurgiu, în 

vederea  realizării Proiectului “Cadastrul Sistematic şi Cartea Funciară a Judeţului 

Giurgiu”. 

Art.7. - Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.8. -  Primarul comunei Gaujani, prin aparatul de specialitate, va  duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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