RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ
COML]NAIZYORU CRI ULUI

CoNSILruLLOCAL-

HoTÁRAREANr.61
Din 14 octombríe 2019

privind insugireaAcordului de cooperare privind organizarea gi func{ionarea compartimentuluí
urbanism gi cadastru
Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru ordinará

din data óe 14.10.2019

tinánd seama de faptul cá oblinerea eficientei gi eficacitálii serviciilor publice repreziná o

\_

condilie esentialá a managementului fiecárei entitáfi publice, in acest caz, entitate publicá fiind comuna,
in calitatea acesteia de persoaná juridicá de drept public ai, respectiv, de institulie publicá localá,
- apreciind oportunitatea unei cooperári intre comune pentru asigurarea serviciilor de urbanism
cadastru,
respectánd in acela;i timp independenta 9i functiile specifice fiecáreia dintre acesteao
9i
- urmárind facilitarea asigurárii serviciilor de urbanism gi cadastru pentru mai multe comune, in
temeiul unui acord de cooperare, prin relafii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate,
eftcacitate, eficientá 9i colaborare pentru realizareaobiectivelor specifice acestei activitáli,
- Avánd in vedere prevederile:
Cartei europene a autonomiei locale, adoptatá la Strasbourg la 15 octombrie 1985 9i
ratificatá prin Legea nt.19911997;
Legii nr. 50l199l, republicatá, privind aatorizarea executárii constnrcfiilor, cu
modificárile gi completárile ulterioare;
art. 11 alin. (4) i art, 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. a) 9i c) din Legea
administrafiei publice locale m.215/200I, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare;
aít. 13 din Legea cadru a descentralizárii nr. 195/2006;
art. 35 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificárile gi
completárile ulterioare;
aít.942 9i urmátoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;
Codului muncii;
Legii nr. 18212002 privind protecfia informatiilor clasificate, cu modificárile 9i

a)

b)

c)
d)
e)

0
g)
h)
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complet2írile ulterioare;

D
j)

Codului Civil 9i Colului de procedurá civilá;
Hotárárii Guvernului nr.78112002 privind proteclia informaliilor secrete de serviciu, cu
modificárile 9i completárile ulterioare;
k) Legea 3501200l privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu modiíicárile 9i
completárile ulterioare,
l) Legeanr.7 din 1996 a cadastrului qi publicitá{ii imobiliare;
m) Statutului Asociafiei Comunelor din Románia gi al Statutului Filialei Judelene Cluj a
Asocia{iei Comunelor din Románia;
Luánd act de:
- referatul de aprobare prezentat de cátre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr. 1659 din 09.I0.20l9;
- raportul compartimenfului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 1659 din 09.10.2019;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Ín temeiul drepturilor conferite prin OUG 57 din 2019 privind Codul administrativ adoptá
urmátoarea

coNsILruL LoCALAL coMt]}[EI IzVoRU CRI§ULuI
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Art. 1. (1) Se insugegte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind
organizarea si func|ionarea compartimentului urbanism si cadastru, potrivit anexei care face
parte integrantá din ptezenta hotáráre.
(2) Obligaliile financiarc reanltate din Acordttl de cooperare prevázut la alin. (I), pe
intreaga duratá de existen!á a acestuia, se suportá din bugetul local al comunei Imoru Cri;ului
gi sunt in sumá de 3.100 lei/lrrná pentru posful de inginer construclii agricole, civile qi
industriale.

Art. 2. - Prezenta hotáráre se aduce la índeplinire de cátre primarul comunei Izvoru

Criqului.

Art. 3. - (1) Prezenta hoti[ráre se comunicá, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevázut de lege, primarului comunei Izvoru Crigului, Prefectului
Judetului Cluj 9i Filialei Judetene Cluj a Asocialiei Comunelor din Románia qi se aduce la
cunogtintá publicá pe pagina de internet: www.prim aiuzvorucrisului.ro
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 l 2019 codul adminisfativ
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