ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 57
DIN 30.06.2017
PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ CU
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI BUZIAȘ ȘI LICEUL TEORETIC BUZIAȘ
ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI CULTURALE “IZVORAȘUL” BUZIAȘ

Consiliul Local al orașului Buziaș, judetul Timis



Având în vedere referatul comun al d-lui Stanca Adrian – director Casa de Cultura Oraseneasca
Buzias si d-lui Toma Dan – consilier de specialitate , avizat de secretar si sef serviciu
contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul Primariei orasului Buzias, inregistrat cu nr.
10002/2017,



Luand in considerare raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului
Buziaș, prin care se acorda aviz favorabil,



Tinand seama de prevederile art. 1 si art. 2 din OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
cu modificările și completările ulterioare,



În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 4, alin. 7 lit. a) si art. 45 alin. 2, lit. f),
art. 115 alin. 1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Orașului BUZIAȘ cu Asociaţia pentru dezvoltarea
zonei Buziaș și Liceul Teoretic Buziaș în vederea înființării ASOCIAȚIEI CULTURALE
“IZVORAȘUL” BUZIAȘ și realizarea de proiecte de interes public local privind tineretul local,
obiceiurile şi tradiţiile locale, cultura.
Art. 2 Durata de funcţionare a acestei asocieri este nedeterminată.
Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Orașului Buziaș pentru semnarea acordului de asociere.

Art. 4 Se numește primarul orasului Buzias - dl. ec. MUNTEANU SORIN
reprezentant al Orașului Buziaș în cadrul Asociației Culturale Izvorașul Buziaș.

în calitate de

Art. 5 Se aprobă aportul orașului Buziaș în calitate de membru fondator la patrimonial inițial a
asociației cu suma 500 ( cinci sute lei ).
Art. 6 Se aprobă Statutul și Actul Constitutiv al Asociației Culturale Izvorașul Buziaș, conform
anexei 1 și anexei 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 7 Se stabileste sediul social al Asociației Culturale Izvorașul Buziaș în cadrul imobilului situat în
Buziaș, str.Principală nr. 10 ( Casa de Cultură ), în camera denumită “birou administrativ”, pe
perioada de functionare a Asociatiei .
Art. 6 Se mandatează dl. TOMA DAN să desfășoare procedura de dobândire a personalității
juridice, având în acest sens împuternicirea de a reprezenta Asociația atât la instituțiile bancare pentru
deschiderea unui cont și depunerea patrimoniului asociației, precum și în fața Judecătoriei Lugoj,
pentru dobândirea personalității juridice și în fața oricăror alte instituții unde va fi necesar, inclusiv
Administrația Financiară pentru obținerea cazierelor fiscale ale asociațiilor, cenzorului și precum și
pentru obținerea codului fiscal.
Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza
MUNTEANU SORIN .

primarul orasului Buzias - dl.ec.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituția Prefectului Județului Timiș,
Primarul orașului Buziaș,
Casei de Cultura Orasenesti Buzias,
Asociația Culturală Izvorașul Buziaș,
Serviciului administratie publica locala si Serviciului contabilitate, buget, impozite si taxe din
cadrul Primariei orasului Buzias.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
CÎNDEA CRISTIAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI BUZIAȘ

