ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTĂRÂRE
privind insuşirea acordului de cooperare intre UAT Florica , judeţul Buzău si
Asociaţia Comunelor din Romania- Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si
exercitarea activităţii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achiziţii
Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău,
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei înregistrată la
nr.955/15.05.2019;
- raportul de specialitate al secretarului delegat al comunei Florica ;
- avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Florica;
-Hotărârea Consiliului Local, privind aderarea comunei Florica, judeţul
Buzău Ia Asociaţia Comunelor din România;
-prevederile Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/ l997;
-prevederile art. 11 alin.(a) si art.36 alin.(1), alin.(2) lit.,,e" si alin (7) lit.,,a" si
,,c" din Legea nr.2I5 / 2OO1 , a administratiei publice 1ocale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 13 din Legea nr. 1 95 / 2006, legea cadru a descentralizării;
-prevederile art.35 alin.(6) din Lege nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile art.942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte
sau convenţii;
-prevederile Codului Muncii;
-prevederile Codului de procedură civilă;
-prevederile H.G nr.78l/2OO2, privind protectia informatiilor secrete de
serviciu, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din România, precum si de cele
ale Statutului Filialei Judeţene Buzău a Asociaţiei Comunelor din Romania;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2OO1, a administratiei publice
locale republicată cu modificările si completările ulterioare:

H O T Ă R AŞ T E :

Art. 1 . (1) Se insuşeşte Acordul de cooperare intre UAT Florica, judeţul
Buzău si Asociaţia Comunelor din Romania -Filiala Judeţeană Buzău, privind
organizarea si exercitarea activităţii din cadrul Compartimentului Contabilitate si
Achizitii publice al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Florica, judeţul
Buzău, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la
alin.(l), pe intreaga durată de existenţă a acestuia, se suporta din bugetul local al
comunei Florica, judeţul Buzău.
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la indeplinire de către Primarul comunei
Florica.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor si autorităţilor
interesate.

Presedinte de sedinţă,
Consilier,
Cristinescu Ovidiu

Contrasemnează,
Secretar delegat
Lupu Marcelica Adriana

Nr.22
Florica 29.05.2019

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de
29.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri
prezenţi la şedinţă.

