ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activităţii de registru agricol
Consiliul Local al comunei Sageata judeţul Buzău ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie
Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
înregistrată la nr.196 din 23.10.2018;
- raportul secretarului comunei înregistrat la nr.197 din 23.10.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul
Buzau ;
In conformitate cu :
- prevederile Codului Mucii ;
- prevederile Codului de procedură civilă ;
- 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 art.35 alin (6) din Legea nr.273/2006 , privind finanţele publice
locale , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 din Legea nr.195/2006 , legea cadru a descentralizării;
In temeiul art.11 alin (4) ,art. 36, alin. (2) lit.e, alin (7) lit.a , art. 45
alin.(1) şi art.115 alin (1), lit ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se însuşeşte Acordul de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de registru agricol , 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 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinere de domnul
Ilie Constantin , viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău ,care
îndeplineşte şi atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor
art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3 Secretarul

comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
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