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        Avizat pentru legalitate,
                                                           Secretar general UAT

                                                                                             Maria TAKACS

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 91
din 14.12.2022

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 Comunei Abrămuț;

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.
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Art. 2.  Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul Comunei  Abrămu ț.
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Filiala

Judeţeană Bihor a Asociaţiei Comunelor de România, www.comuna-abramut.ro.
          

Ini iator : ț

Primar,

Barna BARCUI
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Emitent : Secretar General
Nr. 3120 din 25.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
     privind modificarea contribuţiei comunei Abrămu  pentru ț exercitarea activităţii de

urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Având  în  vedere  dispozi iile  art.  89  alin.  ț (3)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, potrivit cărora: „Unită ile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizareaț
i exercitarea unor activită i în scopul realizării unor atribu ii stabilite prin lege autorită ilorș ț ț ț

administra iei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activită ile de control, audit,ț ț
inspec ie, urbanism i amenajarea teritoriului, cadastru, precum i în orice alte domenii în careț ș ș
hotărăsc consiliile  locale respective,  pe principii  de eficien ă,  eficacitate i economicitate,  laț ș
nivelul  asocia iilor  de  dezvoltare  intercomunitară  ai  căror  membri  sunt  sau  la  nivelulț
structurilor  jude ene  cu  personalitate  juridică  ale  structurilor  asociative  ori  la  nivelulț
structurilor  asociative  ale  autorită ilor  administra iei  publice  locale  recunoscute  ca fiind  deț ț
utilitate publică, potrivit legii”;

inând  seama  că  Asocia ia  Comunelor  din  România  este  o  structură  asociativăȚ ț
recunoscută  ca  fiind  de  utilitate  publică  prin  HG nr.  156/2008,  în  temeiul  unui  acord  de
cooperare,  prin  relaţiile  profesionale  bazate  pe  criterii  de  legalitate,  economicitate,
eficacitate,  eficienţă  şi  colaborare  pentru  realizarea  obiectivelor  specifice  acestei
activităţi;

Dat fiind faptul că prin HCL nr. 58 din 20.07.2021 s-a  însuşit  Acordul de cooperare
privind organizarea şi  exercitarea activităţii  de urbanism i vș ăzând prevederile Statutului
Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene Bihor a
Asociaţiei Comunelor din România  i  ș Decizia nr. 7  din 31.08.2022 a Consiliului Director prin
care  s-a  aprobat  modificarea  contribuţiei  lunare  pentru  funcţionarea  compartimentului  de
urbanism la nivelul Filialei jede ene Bihor a A.Co.R;ț  

Considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea contribuţiei Comunei Abrămuț
pentru exercitarea activităţii de  urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal),
se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia sub
forma prezentată.

SECRETAR GENERAL

                                                                 Maria TAKACS
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PRIMAR 
Nr. 3219 / 25.11.2022

REFERAT  DE  APROBARE
la Proiectul de Hotărâre  privind modificarea contribuţiei comunei Abrămu  pentruț

exercitarea activităţii de  urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Ţinând  seama de  faptul  că  obţinerea  eficienţei  şi  eficacităţii  serviciilor  publice
reprezintă o condiţie  esenţială  a managementului  fiecărei entităţi  publice,  în  acest  caz,
entitatea publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public
şi, respectiv, de instituţie publică locală;

Apreciind  oportunitatea  unei  cooperări  între  comune  pentru  asigurarea
activităţilor  de  urbanism şi autorizare construcţii, respectând în acelaşi timp independenţa
şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea i urmărind facilitarea asigurării activităţiiș
de  urbanism şi autorizare construcţii  pentru mai multe comune, prin relaţiile profesionale
bazate  pe criterii de legalitate,  economicitate,  eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru
realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;

inând  seama  de  Ț HCL  nr.  58  din  20.07.2021 s-a  însuşit  Acordul  de  cooperare
privind organizarea şi  exercitarea activităţii  de urbanism i vș ăzând prevederile Statutului
Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene Bihor a
Asociaţiei Comunelor din România  i  ș Decizia nr. 7  din 31.08.2022 a Consiliului Director prin
care  s-a  aprobat  modificarea  contribuţiei  lunare  pentru  funcţionarea  compartimentului  de
urbanism la nivelul Filialei jede ene Bihor a A.Co.R;ț  

P R O P U N :

Consiliului  local  al  comunei  Abrămu  proiectul  de hotărâre  ț în  baza  căruia  urmează
majorarea  contribu iei   pentru  organizarea  i  exercitarea  activită ii  de  urbanism  iț ș ț ș
autorizare  construc ii,  pentru  finan area  desfă urării  activită ii  de urbanism în condi iiț ț ș ț ț
optime,  de  la  2.000  la  2.400  lei  /lună, reprezentând  drepturi  slariale,  comisioane
bancare i costuri de deplasare pentru angajatul cu atribu ii în acest sens.  ș ț

PRIMAR

   Barna BARCUI
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