JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂRE NR.21
privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea
activității de urbanism si amenajarea teritoriului și aderarea Orașului Costești la Asociația
Comunelor din Romȃnia, ȋn vederea exercitării activității de urbanism si amenajarea teritoriului

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară,
în data de 13.05.2021;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul
orașului Costești, înregistrat sub nr.11139/10.05.2021;
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.11140/10.05.2021;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;
Ținând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice
reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, în acest caz,
entitate publică fiind orașul Costești, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept
public și, respectiv, de instituție publică locală,
apreciind oportunitatea unei cooperări între unitățile administrativ teritoriale pentru
asigurarea serviciilor de urbanism si amenajarea teritoriului, respectând în același timp
independența și funcțiile specifice fiecăreia dintre acestea,
urmărind facilitarea asigurării activității de urbanism si amenajarea teritoriului
pentru mai multe unități administrativ teritoriale, în temeiul unui acord de cooperare, prin
relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și
colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități,
având în vedere prevederile:
-Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-art.5 lit i) și aa), art.86 alin.(1) lit.a) și e), art.89 alin.(3) și (7), art.104 alin.(1) lit.I)
și m), art.108 lit.d), art.129 alin. (2) lit.e) și alin.(9) lit.c), art.154 alin.(1) și alin.(6), din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
-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 convenții;
-Codului muncii;
-Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor 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;
-Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului
Filialei Județene Argeș a Asociației Comunelor din România;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), coroborat cu cele ale
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă aderarea Orașului Costești, județul Argeș, la Asociația
Comunelor din Romȃnia, ȋn vederea exercitării activității de urbanism si amenajarea
teritoriului.
Art.2.(1)Se însușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind
organizarea şi exercitarea activității de urbanism si amenajarea teritoriului, potrivit
anexei nr.1, 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
orașului Costești, județul Argeș.
Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul orașului
Costești.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al orașului Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului
orașului, Prefectului Judeţului Argeş și Filialei Județene Argeş a Asociației Comunelor
din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea ȋn Monitorul Oficial Local
al orașului Costești, precum și pe pagina de internet: www.primariacostestiag.ro.

Dată astăzi:13.05.2021
contrasemnează secretar general oraş,
Chiriţă Iuliana
Preşedinte şedinţă,
DINCULESCU DANIEL-MARIAN

