
ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA FLORICA 

CONSILIUL LOCAL 

            

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. 18/2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre 
UAT Florica, judetul Buzau si  Asociatia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană 

Buzău, privind organizarea si exercitarea activitaţii din cadrul Compartimentului 
financiar -contabil si achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Florica, judeţul Buzău 

 

Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 

Având in vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Florica, inregistrata la nr. 
104/17.12.2018; 

          -raportul compartimentului juridic, inregistrat sub nr. 106/17.12.2018; 

  -avizul comun al comisiilorde specialitate dat pe proiectul de hotarare; 

 -Hotărârea Consiliului Local privind aderarea comunei Florica, judetul 
Buzau la Asociaţia Comunelor din România; 

         - Hotărârea Consiliului Local nr.18/2018 pentru insusirea Acordului de 
cooperare intre UAT Florica, judeţul Buzău si  Asociatia Comunelor din Romania –
Filiala Judeteana Buzau, privind organizarea si exercitarea activitatii din cadrul 
Compartimentului financiar -contabil si achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Florica, judeţul Buzău; 

 -prevederile Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 
15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 

 -prevederile art.11 alin.(4) si art.36 alin.(1), alin.(2) lit.,,e” si alin (7) lit.,,a” 
si ,,c” din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art.13 din Legea nr.195/2006, legea cadru a descentralizarii; 

 -prevederile art.35 alin.(6) din Lege nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau conventii; 



 -prevederile Codului Muncii; 

 -prevederile Legii nr.182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile Codului de procedura civila; 

 -prevederile H.G nr.781/2002, privind protectia informatiilor secrete de 
serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si de 
cele ale Statutului Filialei Judetene Buzau a Asociatiei Comunelor din Romania; 

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.I. (1) Se modifica art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Florica nr.18/2018 pentru insuşirea Acordului de cooperare intre UAT 
Florica, judeţul Buzău si  Asociaţia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană 
Buzău, privind organizarea si exercitarea activitaţii din cadrul Compartimentului 
financiar -contabil si achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Florica, judeţul Buzău	 si va avea urmatorul cuprins: 
“Obligatiile financiare, in suma de 5.410 lei/luna, rezultate din Acordul de 
cooperare prevazut la alin.(1), pe intreaga durata de existentă a acestuia, se suportă 
din bugetul local al comunei Florica, judeţul Buzău”. 

         (2)Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Florica 
nr.18/2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul 
Buzau si  Asociatia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană Buzău, privind 
organizarea si exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului financiar -
contabil si achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Florica, judeţul Buzău, rămân neschimbate. 

Art.II. Prezenta hotărâre se aduce la indeplinire de către Primarul comunei  
Florica . 

Art.III. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor 
interesate. 

 

 

 

 



 

Presedinte de sedinţă, 

Consilier,  

ALDEA LENUTA 

                                                                           

 

 

                                                                                Contrasemneaza,  

                                                                                   Secretar delegat  

Lupu Marcelica Adriana 

 

 

 

 

 

 

Nr.51/28.12.2018 

Florica 

 

 

 

Această	hotărâre	a	fost	adoptată	de	Consiliul	Local	al	comunei	Florica	în	şedinţa	din	data	de	
28.12.2018,	 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.	

	

	

	

	


