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H O T Ă R Â R E A Nr. 84
Din 21.12.2022

privind modificarea contribuţiei comunei Abrămu  pentru ț exercitarea activităţii de
urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  nr.  3219/25.11.2022  emis  de  Primarul
comunei  Abrămu ,ț  precum  i  ș Raportul  de  specialitate  nr.  3220/  25.11.2022  al
secretarului general al ComuneiAbrămuț;

Văzând Avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Abrămu ;ț

Adresa cu nr.3002 din 04.11.2022 privind cotiza ia achitată în baza acordului deț
cooperare  încheiat  pentru  exercitarea  activită ii  de  urbanism  transmis  de  Filialaț
Jude eană Bihor a Asocia iei Comunelor din România ;ț ț

Având la bază H.C.L nr. 58 din 20.07.2021 privind  însuşirea Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii, i aprobareaș
contribuţiei Comunei Abrămu  pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizareț
construcţii,  înfiinţat  în cadrul  Filialei  Judeţene BIHOR a Asociaţiei  Comunelor din România
precum i Decizia nr. 7 din 31.08.2022 a Adunării Reprezentanţilor a A.Co.R, filiala Bihor prinș
care  s-a  aprobat  modificarea  contribuţiei  lunare  pentru  funcţionarea  compartimentului  de
urbanism la nivelul Filialei jede ene Bihor a A.Co.R;ț  

În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, a
Legii  nr.  50/1991  privind  autorizrea  executării  lucrărilor  de  construcţii  i  a  Ordinulului  nr.ș
839/2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate  cu art.  24 alin.  (1¹) – (1³) i art.  35 alin.  (6) din Legea nr. 273/2006ș
privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  i  a  Ordinului  nr.ș
2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si
exercitarea  unor  activitati  in  scopul  realizarii  unor  atributii  stabilite  prin  lege  autoritatilor
administratiei publice locale.

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. a) , alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) i art. 196ș
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.  1. (1)  Se  aprobă  majorarea  cotiza iei  achitate  ț în  baza  Acordului  de
cooperare  încheiat  pentru  exercitarea  activită ii  de  urbanismț   cu  Asocia ia  Comunelorț
din România -Filiala  Jude eană Bihor la  un cuantum de  ț 2.400 lei  /  lună,  reprezentând
drepturi slariale, comisioane bancare i costuri de deplasare pentru angajatul cu atribu iiș ț
în acest sens. 

(2) Obligaţiile financiare prevăzute la alin. 1, pe durata valabilită ii ț Acordului de
cooperare ,  se  suportă  din  bugetul  local  al  Comunei  Abrămu ț,  în  cuantum  de  2.400
lei/lună,  conform notificării  transmise lunar  de către  Asocia ia  Comunelor  din  Româniaț  -
Filiala Jude eană Bihor .ț

Art. 2.  Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul Comunei Abrămu .ț
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Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Filiala
Judeţeană  Bihor  a  Asociaţiei  Comunelor  de România , se aduce la cuno tin ă publică prinș ț
publicare pe siteul primăriei  www.comuna-abrămu .roț  la sec iunea ,,Monitor oficial ,,ț

   

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,ț
fiind prezen i  ț 13 consilieri locali din cei  13 care constituie Consiliul Local al comunei
Abrămu .ț

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘ Ș Ț                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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