ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

HOTĂRÂREA NR. 30.
13 august 2014.
privind unele măsuri pentru apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
Consiliul local al comunei Vărgata,județul Mureș,
- Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 2712/2014 al primarului comunei Vărgata si
Raportul de specialitate nr. 2.713/2014 al compartimentului financiar;
- Ţinând cont de concluziile raportului Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi
Constituţional din România (Raportul Stanomir);
- Ţinând cont de faptul, că Art. 11 din Recomandarea nr. 1201/1993 al APCE prevede, că "În
acele regiuni, unde persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale formează o majoritate, aceştia au
dreptul, ca - în consens cu legislaţia tării - să formeze organe ale administraţiei publice locale autonome,
sau să beneficieze de un statut special, corespunzător situaţiei lor istorice si teritoriale specifice";
- Având în vedere faptul, că România s-a angajat unilateral la respectarea recomandărilor APCE,
şi a afirmat în repetate rânduri, că politica sa faţă de minorităţi se bazează pe recomandarea amintită mai
sus;
- Având în vedere că pe baza obligaţiilor internaţionale ale României se impune menţinerea
principiului prevăzut de art. 3 a Legii 2/1968, conform căreia „Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune unităţi de bază ale organizării administrativ-teritoriale a ţării - în funcţie de condiţiile geografice,
economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.”
Ţinând cont de prevederile O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.2 aliniat (1) şi art. 3, aliniat (1) si (2) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (1), coroborat cu articolul 45 alineatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Adoptă Petiţia adresată Parlamentului şi Guvernului României, care se găseşte în
Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Încredinţează primarul comunei Vărgata, să transmită Petiţia instituţiilor şi organelor
enumerate în Art. 3 şi să o susţină în faţa lor.
`
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comuneiVărgata.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș, Comitetului
Regiunilor din UE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Congresului Autorităţilor Locale şi
Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), precum şi Consiliului Drepturilor Omului, din cadrul
ONU.
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