
 

ROMANIA 
RO  347655, ZAGAR  266  MURES 

Tel./ Fax 0265 / 712412 
zagar@cjmures.ro 

HOTĂRÂREA Nr. ………. 
din  …………….2013  

privind participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei  „VATRA SASILOR” 

 

 

Consiliul local al comunei Zagar , 
           Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Comunei Zagar , în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „VATRA SASILOR”precum 
şi propunerea Primarului comunei Zagar  de a fi desemnat în Consiliul de Administraţie al acestei 
Asociaţii,  
            În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata  coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005 si Decretul  nr.31 / 1954 privitor la persoanele fizice si 
juridice . 

În temeiul art. 45,alin.1 si 2 .lit.f din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala 
,republicata  

 
H O T A R A  S T E  

 

Art.1. Se aproba participarea Comunei Zagar, în calitate de membru fondator, la constituirea 
Asociaţiei „VATRA SASILOR”. 

Art.2. Se însuşeşte proiectul Actului de constituire şi Statutului Asociaţiei, conform anexelor 1 
şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.3. Dl./Dna__________________________________, consilier local, se împuterniceşte să 
reprezinte Consiliul local al comunei Zagar , ca autoritate deliberativă a unităţii administrativ-
teritoriale, în Adunarea Generală a Asociaţiei, constituită conform prevederilor legale. 

Dl Tantareanu Cornel Adrian  , primarul comunei Zagar , va reprezenta de asemenea comuna 
,ca autoritate executiva  în Adunarea Generală a Asociaţiei si la semnarea actului constitutiv si 
statutului acestuia ,precum si in Consiliul de Administratie al Asociatiei.,  

Art.4. Prezenta hotărâre se pune în executare de executivul Primăriei, de persoanele desemnate  
şi se comunică acestora şi Instituţiei Prefectului Mureş. 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

FARCASANU MARIA 

 

 

Contrasemneaza  

SECRETAR 

 Maria Cosmina ONET 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/hot77_2006.htm#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa1_hot77_2006.doc
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa2_hot77_2006.doc


 
 
 

ROMANIA 
RO  347655, ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 / 712412 
zagar@cjmures.ro 

 

P R O I E C T  

 

HOTĂRÂREA Nr. ………. 
din  …………….2013  

privind participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei  „VATRA SASILOR” 

 

 

Consiliul local al comunei Zagar , 
           Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Comunei Zagar , în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „VATRA SASILOR”precum 
şi propunerea Primarului comunei Zagar  de a fi desemnat în Consiliul de Administraţie al acestei 
Asociaţii,  
            În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata  coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005 si Decretul  nr.31 / 1954 privitor la persoanele fizice si 
juridice . 

În temeiul art. 45,alin.1 si 2 .lit.f din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala 
,republicata  

 
P R O P U N E  

 
 
Art.1. Se aproba participarea Comunei Zagar, în calitate de membru fondator, la constituirea 

Asociaţiei „VATRA SASILOR”. 
Art.2. Se însuşeşte proiectul Actului de constituire şi Statutului Asociaţiei, conform anexelor 1 

şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.3. Dl./Dna__________________________________, consilier local, se împuterniceşte să 
reprezinte Consiliul local al comunei Zagar , ca autoritate deliberativă a unităţii administrativ-
teritoriale, în Adunarea Generală a Asociaţiei, constituită conform prevederilor legale. 

Dl Tantareanu Cornel Adrian  , primarul comunei Zagar , va reprezenta de asemenea comuna 
,ca autoritate executiva  în Adunarea Generală a Asociaţiei si la semnarea actului constitutiv si 
statutului acestuia ,precum si in Consiliul de Administratie al Asociatiei.,  

Art.4. Prezenta hotărâre se pune în executare de executivul Primăriei, de persoanele desemnate  
şi se comunică acestora şi Instituţiei Prefectului Mureş. 

 
  

 
PRIMAR 

Cornel Adrian TANTAREANU 
 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/hot77_2006.htm#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa1_hot77_2006.doc
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa2_hot77_2006.doc


 
 
 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

privind participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei  „VATRA SASILOR” 

 
 

   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre   cu privire 

la participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 
Asociaţiei  „VATRA SASILOR”. 

  Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 

resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
  

.  
 

SECRETAR 

ONET MARIA COSMINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

privind participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei  „VATRA SASILOR” 

 
   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre   cu privire 

la participarea Comunei ZAGAR , în calitate de membru fondator la constituirea 
Asociaţiei  „VATRA SASILOR”. 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 

specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
  
  

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN         MARIA COSMINA ONET  
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