
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii administrative   

 
Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare  al  viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

înregistrat  la nr.65/23.03.2020, 

- raportul de specialitate al biroului buget contabilitate , impozite şi taxe locale , 

achiziţii publice , resurse umane şi salarizare , înregistrat la nr. 66/23.03.2020, 
- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei , înregistrat sub 

nr.67/23.03.2020, 
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău 

In conformitate cu : 

- prevederile art.129 alin (1) . alin (2) lit.d) şi alin (9) lit.a) şi c) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările 

şi completările ulterioare ,  

- prevederile Codului Muncii ; 

- prevederile Codului de procedură civilă ; 

- prevederile art.35 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare , 

- prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil , referitoare la contracte şi 

convenţii ; 

- prevederile Statutului Asociaţiilor Comunelor din România , precum şi cele ale 

Statutului Filialei Judeţene Buzău a Asociaţiei Comunelor din România ; 

- prevederile HCL nr.50/13.12.2013 , privind aderarea comunei Săgeata la 

Asociaţia Comunelor din România ; 



- prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate , cu 

modificările şi completările ulterioare ,  

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

In temeiul art.139 alin (3) lit.f) , art.196 alin (1) lit.a) şi art.197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 (1) Se însuşeşte modelul - cadru al  Acordului  de cooperare 

privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative, potrivit anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 (2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare 

prevăzut la alin (1) , pe întraga durată de existent a acestuia , se suportă din 

bugetul local al comunei .  

Art.2 Se aprobă încheierea  Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii administrative , în condiţiile prevăzute la art.1 alin (1) .  

Art.3 Se aprobă transferul din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020 către Filiala judeţeană Buzău a 

Asociaţiei Comunelor din România , suma reprezentând contribuţia pentru 

funcţionarea activităţii administrative. 

Art.4 Se împuterniceşte viceprimarul comunei Săgeata , care îndeplineşte 

şi atribuţiile conferite de lege primarului pentru semnarea Acordului de 

cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative . 

         Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de domnul 

Ilie Constantin , viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău ,care 

îndeplineşte şi atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor 

art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările şi completările ulterioare , prin compartimentele de specialitate. 

        Art.6 Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

                Pt Primar ,                                                          Avizează 

               Viceprimar                                           Secretar General al Comunei,                                                                                                                                                                                       

            Ilie Constantin                                               Viorica Raimonda Iancu          
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