ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind asocierea comunei Şintereag cu municipiul Bistriţa în vederea furnizării
în condiţii de calitate a unor servicii publice specifice activităţii de evidenţă a
persoanelor
Consiliul Local al comunei Şintereag întrunit in sedinţa ordinară în
data de 31.01.2011, în prezenţa a 13 consilieri,
Având in vedere:
- procesul verbal nr.4278 din 21.12.2010 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/4275 din 21.12.2010 privind asocierea comunei Şintereag cu
municipiul Bistriţa în vederea furnizării în condiţii de calitate a unor servicii
publice specifice activităţii de evidenţă a persoanelor , la sediul primăriei
comunei Şintereag, din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag,
judeţul Bistriţa-Năsăud ;
- procesul – verbal nr. 223 din 25.01.2011 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/4275 din 21.12.2010 privind asocierea comunei Şintereag cu
municipiul Bistriţa în vederea furnizării în condiţii de calitate a unor servicii
publice specifice activităţii de evidenţă a persoanelor ;
- expunerea de motive nr.I.6/4276 din 21.12.2010 a Primarului comunei
Şintereag;
- raportul nr.I.6/4436 din 30.12.2010 al compartimentului contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag întocmit
de către doamna Farcaş Valeria -Mariana – inspector al comunei Şintereag,
cu privire la stabilirea unor măsuri privind asocierea comunei Şintereag cu
municipiul Bistriţa în vederea furnizării în condiţii de calitate a unor servicii
publice specifice activităţii de evidenţă a persoanelor ;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/300 din 28.01.2011;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie
socială,apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte,
sport, turism, agricultură şi silvicultură, înregistrat cu nr.I.9/301 din
28.01.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu
nr.I.9/302 din 28.01.2011;
În conformitate cu:
- prevederile art. 1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.97/2005
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1375/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale pentru
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.112/1997 privind organizarea
activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedură de preschimbare
eşalonată a buletinelor de identitate actuală, cu modificările şi completările
ulterioară;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;;
- prevederile art. 1 alin.(2), art.2, art.4 lit.”b” si art. 6 ale Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,
În temeiul art. 36 alin.(2), lit.,,e” , alin.(7), lit. ,,c”, art. 45, alin.(2), lit. ,,f” şi
art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001,
republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. – Se aprobă asocierea comunei Şintereag cu municipiul Bistriţa, în
vederea furnizării în condiţii de calitate a unor servicii publice specifice activităţii de
evidenţă a persoanelor.
ART. 2. – Se aprobă contractul de asociere care se va încheia între comuna
Şintereag şi municipiul Bistriţa, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag.
ART.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag ,
prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag, cu:
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor Bistriţa;
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi.

