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HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordul de Cooperare intre VA I'Şendriceni şi Filiala Judeţeană Botoşani a .Asociaţiei Comunelor din România in scopul 

organizării şi exercitării acthirâfii specifice compartimentelor de lubanism. activităţi de asistenţă socială fi  cultură sport, ordine şi pază. 
casierie, contabilitate, secretariat -administrativ, cadastru. agricultură .bibliotecar conducător aittoţşqfer) ţi administrator public

Consiliul I.ocal a l comunei Şendriceni. judeţul Botoşani. întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.01.2021:
Luând în considerare:

- referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 7934 din 28.12.2020 ::
- raportul compartimentului de specialitate nr. 148 din 11.01.2021;
- avizul favorabil a l Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Şendricen 

Analizând temeiurile jurid ice,respectiv prevederile:
- ari. 120 alin. 1 ş i an. 121 alin. 1 din Constituţia Rom âniei.republicata;
- art. 3 şi an. 4 din C aria europeană a autonomiei locale, adoptată la  Slrasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin  Legea 199/1997:

- art.7 a l in. 2 din Codul c iv il a l Rom âniei, adoptată prin  Legea nr. 287/2009, 
republicai, cu m odificările şi com pletările ulterioare:

- O rdinul nr.2477/2010 privind aprobarea modelului - cadru a l Acordului de 
cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor 
atribuţii stabilite prin lege autorităţilor adm inistraţiei publice locale:

- prevederile Leg ii 273/2006 proving finanţele publice locale, cu m odificările şi 
com pletările ulterioare;

- ari.86 alin. /. lit .a . din O UG 57/2019 privind Codul adm inistrativ;
Respectând prevederile:

■ Leg ii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în adm inistraţia pub lică, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare ;

- Leg ii nr. 544/2001 privind liberul acces la  inform aţiile de interes public, cu 
m odificările ş i com pletările ulterioare:

A vând în vedere prevederile :
- art. 129 alin .9 ,lit.a coroborai cu art. 133 alin. 1 ş i 134 a lin .l lit.a  din O UG 57/2019 

privind Codul adm inistrativ;
In  temeiul ari. 139, alin iat (3), lit. a ) şi art. 196 alin iat (1) lit. a)  din Codul 

Adm inistrativ, aprobai prin O .U.G. nr. 57/2019; cu m odificările şi com pletările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art./. Se aprobă încheierea Acordul de Cooperare între HAT Şendriceni 
şi Filiala judeţeană Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România în scopul 
organizării şi exercitării activităţii specifice compartimentelor de urbanism, 
activităţi de asistenţă socială şi cultură sport, ordine şi pază, casierie, 
contabilitate, secretariat -administrativ, cadastru, agricultură ,bibliotecar 
conducător auto(şofer) şi administrator public , conform anexei 1 .parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei Şendriceni. Do ho tar iu Marin 
să semneze Acordul de cooperare prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta ho tarare se va comunica :
- Jnstitutiei Prefectului judeţului Botoşani.
- Primarului comunei Şendriceni.
- Filialei judeţene Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România.

Preşedinte de şcc 
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