ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 25
privind modificarea si completarea HCL nr. 90/18.12.2012 si HCL nr.8/ 31.01.2014 privind
însuşirea şi aprobarea Acordurilor de cooperare dintre Comuna Valea Lungă şi Filiala
Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, întrunit in sedinta ordinara la data de
26.03.2014,
Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare intocmit de dl. Puşcă Vasile –Primarul comunei Valea Lungă;
- tinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind
comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public si, respectiv, de institutie
publică locală,
- apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciului administrativ,
a activităţii de relaţii cu publicul, a activităţii de îngrijitor clădiri şi a activităţii de urbanism,
cadastru şi topografie, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia
dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării serviciului administrativ, a activităţii de relaţii cu
publicul, a activităţii de îngrijitor clădiri şi a activităţii de urbanism, cadastru şi topografie pentru
mai multe comune, în temeiul unor acorduri de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficientă si colaborare pentru realizarea
obiectivelor specifice acestei activităti,
Având în vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
b) Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
c) art. 11 alin. (4) si art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) si c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
d) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art.24, alin.(1¹)-(1³) şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv OUG 63/2010;
f) art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
g) Codului muncii;
h) Constituţia României;
i) Codului de procedură civilă;
j) Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
cu modificările si completările ulterioare;

k) Ordin 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin
lege autorităţilor publice locale;
l) Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public modificată
prin Lgea 380/2006;
m) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
n) Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare;
o) Statutului Asociatiei Comunelor din România, precum si de cele ale Statutului
Filialei Judetene Alba a Asociatiei Comunelor din România;
p) Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2005 privind aderarea comunei Valea Lungă la
Asociaţia Comunelor din România,
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,
b) raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr.1137/24.03.2014.
c) precum şi de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) si (2), art. 62
alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) si alin. (7) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA LUNGĂ adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Consiliul Local al comunei Valea Lungă aproba modificarea si completarea HCL
nr. 90/18.12.2012 si HCL 8/31.01.2014.
Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea art.12 din HCL nr. 90/18.12.2012, respectiv
art.3 din HCL nr.8/31.01.2014 privind însuşirea şi aprobarea Acordurilor de cooperare dintre
Comuna Valea Lungă şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România , astfel:
- Se aprobă contribuţia Comunei Valea Lungă cu suma de 3730 lei/ lunar, în baza art.11,
alin(1) lit.b, d, e (acord) reprezentând contributia pentru functionarea activităţii de urbanism,
cadastru şi topografie înfiinţat în cadrul Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Alba, în
contul RO51BTRLRONCRT0234820801 deschis la Banca Transilvania Alba Iulia, titular cont
Asociatia Comunelor din Romania, filiala Alba, CIF 12837090.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Valea Lungă.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului Alba şi Filialei
Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică.
Valea Lungă, 26.03.2014
Preşedinte de şedinţă
Comsa Calina

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

