ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARGEA
CONSILIUL LOCAL

TEUFAX : 0236/335701
E llAll : barcea_galali@holmai.com

IIOTARAREA NR. 28
DIN 14.09.2015

:

aprobarea participarii la cooperarea pentru organizarea si exercitarea
activitatii de utilitate publica si a modelului Acordului de cooperare ce va fi incheiat intre
Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si comuna Barcea pentru
organizarea si exercitarea activitatii de utilitale publica

Privind

lnitiator: Zamfir Constantin , pdmaml comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depune i proiectului de hotarare : 6825 din 26.08.2015 :
Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati, intmnit in sedinta de ordinara
de 14.09.2015l,

in

ziua

vedere expunerea de motive i egistrata la nr. 6859 din 26.08.2015 a
domnului Zamfir Constantin , primaflrl comunei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregishat la nr. 6871 din 27.08.2015 intocmit de
comparlimentul de resofi din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea;
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local;
Avand in vedere pevededle art.35 alin. (1) si alin. (6) din Legea ff.2'73D006 prt\ind
finantele publice locale , cu modificarile si completa ie ultedoare ;
Avand in vedere prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si
prevededle Statutului Filialei Judetene Galati a Asociatiei Comunelor din Romania i
Avald in vedere prevederile ar1. 36 , alin. (2) lit."e" si alin. (7) lit. ,,a" din Legea nr.
21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile

Avand

in

ulterioare;

lnbaza ert.45 alin. (2) lit.

"f'si

alt.

115 alin. (1)

lit. "b" dinLegeanr.21512001, privind

administratia publicd locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare i

HOTARASTE:
Art.1.

Se aproba participarea UAT comuna Barcea la Acordul de coope.are pentru

organizarea si desfasurarea activitatii de utilitate publica, in scopul realizarii unor atributii stabilite
piin lege autoritatilor administatiei publice locale .
Art.2. Se aproba modelul cuprinzand setul de reguli (clauze) propuse a se inscrie in Acordul

de cooperare pentu organizarea si desfasurarea activitatii de utilitate publica prevazut in Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3. Se imputemiceste pdmarul comunei Barcea sa incheie Acordul de cooperare dintre
Filiala judetului Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si comuna Bdcea pentru organizarea
si exercitarea activitatii de utilitate publca .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica lnstitutiei Prelectului judetului Galati in vede(ea
exercitarii conholului cu pdvire la legalitate, Asociatiei Comunelor din Romania - Filiala Galati ,

compartimentului financiar
comunel,

-

contabil

si se aduce la cunostinra publica pdn grrja

secretarului
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