JUDEłUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTEŞTI

HOTĂRÂREA

Nr. 13 din 25 FEBRUARIE 2010
HOTĂRÂRE

Privind validarea unui mandat de consilier local
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 25.02.2010,
Avînd în vedere că prin Hotărîrea nr. 1/28.01.2010 a Consiliului Local
Cristeşti, s-a constatat încetarea, de drept, prin demisie, a unui mandat de consilier
local ales pe listele Partidului Democrat - Liberal,
Avînd în vedere Adresa nr. 1013/05.10.2009 prin care Partidul Social
Democrat confirmă apartenenţa doamnei DĂNILĂ ALINA - NICOLETA la acesta
partid şi solicită validarea acesteia pe locul declarat vacant,
Avînd în vedere componenţa listelor de candidaţi declaraţi supleanţi ca urmare
a alegerilor locale din luna iunie 2008,
În temeiul art. 96, alin. 9 din Lg. 67/2006, pentru alegerea autoritãţilor
administraţiei publice locale – republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 31, art. 32 şi art. 45 din Lg. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se validează mandatul doamnei DĂNILĂ ALINA - NICOLETA în
funcţia de consilier local al comunei Cristeşti din partea Partidului Democrat lIBERAL, pentru legislatura 2008 - 2012 şi se repartizează ca membru al Comisiei
de specialitate pentru cultură, sport şi sănătate din cadrul Consiliului Local Cristeşti.
Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta Prefectului jud. Iaşi, pentru
controlul legalităţii, doamnei Dănilă Alina - Nicoleta, Partidului Democrat - Liberal,
şi va proceda la popularizarea prin afişare în locurile special amenajate din comună
şi pe pagina de internet a instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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HOTĂRÂREA
nr. 14 din 25. februarie 2010
privind aderarea comunei CRISTESTI la Asociatia Comunelor din Romania
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară,
Avand in vedere prevederile art. 10 din Carta Europeana a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg
la 15 octomnbrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997,
Tinand seama de prevederile ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii
administrativ-teritoriale,aprobata cu modificari prin legea nr. 96/2003
Analizand prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si cele
ale
Regulamentului de organizare si functionare a filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania
aprobat prin Hotararea adunarii generale nr. 4 din 24 februarie 2001,
Luand act de Hotararea Adunarii generale nr. 3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor
judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania,
Avînd cunoştinţă de scopul şi obiectivele Asociaţiei Comunelor din Româniam
Considerand ca autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul dintre principalele
fundamente ale oricarui regim democratic,
Avind in vedere prevederile Lg. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) şi ale art. 44 şi 45 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 –(1) Se aproba aderarea comunei Cristesti la Asociatia comunelor din Romania însuşind
prevederile Statutului acesteia.
(2) Calitatea de membru al Asociatiei Comunelor din Romania va fi prevazuta in Statutul
comunei Cristesti.
(3) Se aproba participarea functionarilor publici din structura functionala a Primariei comunei
Cristesti la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei Comunelor din Romania.
Art.2- Reprezentarea comunei Cristesti in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania se asigura de
catre Primarul comunei sau de catre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare
aprobat prin dispozitie.
Art.3- Se aproba darea in folosinta gratuita a unor spatii din Primaria comunei Cristesti pentru sediul
FILIALEI JUDETENE IASI a Asociatiei Comunelor din Romania, in situatia in care consiliul director al
acestei filiale judetene va stabili ca sediul sau sa fie la nivelul comunei Cristesti.
Art.4- Obligatiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevazuta la art. 1 se suporta din
bugetul local al comunei Cristesti.
Art.5- Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei in termenul prevazut de lege
prefectului judetului Iasi, precum si presedintelui Asociatiei Comunelor din Romania, la sediul acesteia.
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REA nr. 16
Pentru acordarea unui ajutor financiar de urgenŃă
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iasi, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 25.02.2010,
Avînd în vedere cererea formulată de domnul Ababei – Nastasă Spiridon din comuna
Cristeşti, judeţul Iaşi, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea
unor cheltuieli urgente determinate de decesul soţiei şi se invederează stare de nevoie socială
în care se află familia,
Avînd în vedere cererea formulată de domnul Roşu D. Gheorghe din comuna
Cristeşti, judeţul Iaşi, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea
unor cheltuieli urgente determinate de decesul fiului său Roşu Ghe. Mihai şi se invederează
stare de nevoie socială în care se află familia,
Avînd in vedere referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primariei
Cristesti, precum şi actele depuse,
Avind in vedere Nota de fundamentare si proiectul de hotarire propuse de Primarul
comunei Cristesti;
Avînd în vedere raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei
Cristeşti,
Avind in vedere Lg. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările
ulterioare;
Avind in vedere avizul Comisiei de buget finante din cadrul consiliului local;
Avind in vedere prevederile Lg. 11/2010, pentru aprobarea bugetului de stat pentru
anul 2010;
Avînd în vedere prevederile legislaţiei uzuale în material asistenţei sociale primare,
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a) şi alin. 6, lit. a), pct. 2. din lg. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 45, si art. 115 din Lg. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă, pentru persoanele şi familiile din comuna Cristeşti, jud. Iaşi
prevăzute în continuare, cu titlu de ajutor de urgenţă, sumele următoare :
- Roşu D. Gheorghe – 1000 lei,
- Ababei – Nastasă Spiridon – 1600 lei,
Art. 2. Prin grija secretarului comunei se vor inainta copii de pe prezenta
Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, DGFP Iasi,
Trezoreriei Pascani, Consiliului Judetean Iasi, compartimentelor din cadrul primariei,
persoanelor nominalizate, iar un exemplar se va afisa.
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