ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR13
din 29.03.2013
privind aprobarea

acordului de cooperare incheiat intre Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei

Comunelor din România

si comuna Slobozia-Conachi pentru organizarea si exercitarea
activităţii financiar-contabile

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 800/25.03.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachi judeţul Galati,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi 29 martie
2013 ;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 800/1/25.03.2013
Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al
Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr 800/2/25.03.2013;
Având in vedere Avizele Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului local al comunei
Slobozia Conachi;
Având in vedere Statutul Asociaţiei Comunelor din România si cele ale Statutului Filialei
Judeţene a Asociaţiei Comunelor din România
Având in vedere prevederile Ordinului comun al ministrului administraţiei si interenelor si ministrul
finanţelor publice nr.232/2477/2010 , privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare pentru
~- organizarea si exercitarea unor activotati in scopul realizării unor atribuţii stabilite de lege administraţiei
publice locale;
-s
Având in vedere prevederile prevederile Codului Muncii si prevederile art 1166 din Codul Civil, referitoare
la contracte si convenţii;
Având in vedere prevederile art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având in vedere art.24 alin l 1 - l 3 si ale a r t . 35 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale , cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere art. 11 alin (4) art.36, alin (1) , alin (2), lit.c) si alin. (5) lit b, din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala-republicata;
In baza art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata:
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.- (1) Se aproba Acordul de cooperare incheiat intre Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei
Comunelor din România si Comuna Slobozia-Conachi pentru organizarea si exercitarea activităţii financiarcontabile.
(2) Se aproba ca obligaţiile financiare ce decurg din aplicarea prezentului acord sa fie
suportate din bugetul local al comunei.

Art.2.- -Se aproba plata din bugetul local al comunei Slobozi-Conachi, judeţul Galaţi, către
Asociaţia Comunelor din Romania-Filiala judeţeană Galaţi, a unei contribuţii in vederea susţinerii
financiare a structurii de activităţi fînaciar-contabile.
Art.3.- (1) Consiliul local împuterniceşte pe d-nul Neculau Ion , primarul comunei Sloboziaconachi, judeţul Galaţi, sa contribuie direcet la aprobarea sumelor reprezentant cheltuieli ce trebuie
suportate din bugetul local al comunei pentru organizarea si exercitarea activităţilor finanaciar-contabile.
(2) Se imputerniceste d-nul Neculau Ion , primarul comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi,
cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri , precum si cu semnare tuturor documentelor in
vedera organizării si funcţionarii activităţilor finanaciar-contabile.
Art.4.- Se aproba angajarea, prin cooperare, a unui număr de 3 persoane dupa cum urmează: .- 1
post contabil si 2 posturi de economist, atribuţiile acestora urmând a fi stabilite prin fisa postului.
Art.5 (1) începând cu data prezentei isi încetează aplicarea Acordul de
cooperare
nr
189/20.02.2012, încheiat cu ACOR-Filiala Galaţi si HCL nr .15/28.02.2012 prin care acesta a fost
aprobat.
Art.6.- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi ,Prefecturii
judeţului Gah^Ljairoului contabilitate impozite si taxe si ACOR - Filiala Galaţi răspunderea in acest sens
r e v e n i n d ^ ^ ^ î a i ^ I u i ^ t & u n e i Slobozia Conachi.
-.Preseq(ntig(deţ^^d|j^y[, A 2. \\
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Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

