ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

~~

H O T Ă R Â R E A NR £
din 28.02.2013
privind aprobarea, prin cooperare, a doua posturi pentru exercitarea activităţii
financiar -contabile/ impozite si taxe in conformitate cu Acordul de cooperare nr
189/20.02.2012, încheiat cu ACOR -Filiala Galaţi
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 520/22.02.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachi judeţul Galati,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi
28 februarie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 520/1/22.02.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de
specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr 520/2/22.02.2013;
Având in vedere Avizele Comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local al
comunei Slobozia Conachi;
Având in vedere prevederile Ordinului 1917/2005 privind
aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiil epublice si instrucţiunile de plicare a acestuia, cu modificările si
completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art 11, alin (1) si (2) si ale articolului 22 ale Acordului de
cooperare privind organizarea si exercitarea activităţii financiar contabile/impozite si taxe , aprobat
prin HClnr. 15/28 februarie 2012 ;
Având in vedere prevederile art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având in vedere Statutului Asociaţiei comunelor din România si cel al Filialei
Judeţene Galaţi,;
Având in vedere art.36, alin (2), lit.c) si alin. (5) lit b, din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publica locala-republicata;
In baza art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001republicata:

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1.- (1) Petru exercitarea activităţii de incasare impozite si taxe si in
conformitate cu Acordul de cooperare aprobat de consiliul local al comunei SloboziaConachi, judeţul Galaţi prin HCL nr. 15/28.02.2012 , se aproba doua posturi de consilieri
impozite si taxe.
(2) Persoanele
vor desfăşura activitatea la sediul Primăriei comunei
Slobozia-Conachi si vor avea studii superioare economice sau administrative.
Art.2.- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi
,Prefecturii judeţului Galaţi, Biroului contabilitate impozite si taxe si ACOR - Filiala Galaţi
răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi.

