COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aderarea comunei Curcani
la Asociaţia Comunelor din România
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata in ziua de
27.11.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 4392/04.12.2019 initiat de primar;
• art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
• art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
• Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene
Călărași a Asociaţiei Comunelor din România;
• Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România,
• referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Curcani, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4391/04.12.2019;
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Curcani, judet Calarasi, la Asociaţia Comunelor din România,
însuşind prevederile Statutului acesteia.
(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul Ocomunei
Curcani, judet Calarasi
Art. 2. Reprezentarea comunei Curcani, judet Calarasi, în cadrul Asociaţiei Comunelor din România,
precum și în cel al Filialei Județene Călărași a Asociației Comunelor din România, se asigură de către
primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat
prin dispoziţia primarului primarului.
Art. 3. Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la Asociația
Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesati
Art.5 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul comunei Curcani.
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr. 80
Adoptata la Curcani
Astazi,05.12.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti Nr.voturi pentru Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public
intern
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata in ziua de
05.12.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 4394/04.12.2019 initiat de primar;
•
Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
•
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
•
art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
•
art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
•
art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
•
Codului muncii;
•
Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare;
•
Codului de procedură civilă;
•
Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu
modificările și completările ulterioare;
•
Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 252/2004;
•
Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei Județene
Calarasi a Asociației Comunelor din România;
•
Hotărârii Consiliului Local privind aderarea comunei Curcani la Asociaţia Comunelor din
România,
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art. 1. - (1) Se însușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activității de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe
întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Curcani, judet
Calarasi
Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Curcani, judet
Calarasi
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr. 81
Adoptata la Curcani
Astazi,05.12.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti Nr.voturi pentru Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu apa potabila in
comuna Curcani, judet Calarasi
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de
30.10.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 4402/05.12.2019 initiat de primar;
• Referatul compartimentului de specialitate prin ing Mica Sorin Daniel nr. 4400/05.12.2019;
• Raportul de aprobare nr. 4401/05.12.2019 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare ;
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• dispozitiile art.129 alin.(4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE
Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu apa potabila in
comuna Curcani, judet Calarasi
ART. 2 Primarul comunei Curcani va duce la indeplinire prevederile prezentei
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Alexandru Stefan

Nr. 82
Adoptata la Curcani
Astazi, 05.12.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 13
Nr.voturi pentru - 13
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

