ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind asocierea între consiliul local al comunei Scînteia şi consiliile locale ale
comunelor Grajduri şi Drăguşeni, din judeţul Iaşi, pentru înfiinţarea unui birou de
specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2008, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 106/27.12.2007, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 107/27.12.2007;
¾ referatul nr. 114/27.12.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ art. 7 alin. (2), art. 11 şi 12 din Legea nr. 339/2007, privind promovarea aplicării strategiilor
de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale;
¾ art. XVI alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
Transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată:
¾ Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 121/28.12.2007;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (7) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
¾ În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea între consiliul local al comunei Scînteia şi consiliile locale
ale comunelor Grajduri şi Drăguşeni, din judeţul Iaşi, pentru înfiinţarea unui birou de specialitate
pentru proiecte cu finanţare internaţională.
(2)- În cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor celor 3 comune se vor înfiinţa în
mod proporţional câte 2 posturi.
(3)- Se mandatează primarul comunei pentru însuşirea şi semnarea protocolului de
asociere.
Art.2. -Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă hotărârea nr. 67/20.12.2007.
Art.3.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-consiliilor locale ale comunelor Grajduri şi Drăguşeni, judeţul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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