ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 62
privind aprobarea contribute! lunare pentru functionarea compartimentului de
urbanism, cadastru si topografie infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei
Comunelor din Romania
Consiliul local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinja ordinara din data de 29 iunie
2017,;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare, initial de primarul comunei Sura Mare privind insusirea
Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitafii de urbanism, cadastru
si topografie;
Raportul nr. 4418/2017 privind contributia lunara pentru functionarea
compartimentului de urbanism, conform adresei nr. 1347 2017.
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Sura Mare,
Urmarind facilitarea asigurarii activitapi de urbanism. cadastru si topografie pentru
mai multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relafiile profesionale bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficien^a si colaborare pentru realizarea
obiectivelor specifice acestei activitaji;
Inconformitate cu prevederile:
Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Art. 11, alin. 4 si ale art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. e) si alin. 7 lit. a) si c) din
Legea administrate! publice locale nr. 2015/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 24, alin. 11-13 si ale art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata cu OUG nr. 63/2010;
- Art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii:
- Constitutiei Romaniei;
- Codulul muncii;
Statutului Asociafiei Comunelor din Romania, precum si de cele ale statutului
Filialei Judetene Sibiu a Asociafiei comunelor din Romania;
Art. 1, alin. 8 din Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din
Romania nr. 3/2008 privind stabilirea cotizatiei anuale datorate de membrii Asociatiei
Comunelor din Romania;
Art. 36 alin.9 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 alin. 1, alin. (2) lit."e" si alin. (7) lit. ,,a", art. 45
alin. (2) lit.."f, art. 61 alin.(l) si (2). art. 62 alin. (1), precum si ale art.115 alin. (1), lit. ,.b".
alin. (3). alin. (5), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrajia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.l- Se aproba participarea comunei Sura Mare cu suma de 2.911 lei/luna din bugetul
local al comunei, reprezentand contributia pentru functionarea compartimentului de urbanism.
cadastru si topografie infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania.
Art.2- Prezenta hotarare se comunica. in mod obligatoriu. prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei_Sura Mare, Institutiei
Prefectului-JudeJul Sibiu si Filialei Jude^ene Sibiu a Asociatiei Comunelor de Romania,
compartimentului financiar contabil si se aduce la cunostinfa publica prin afisare la sediul
Primariei comunei Sura Mare.

Adoptata in Sura Mare la 29 iunie 2017
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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