ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
H
privind
exercitarea
Consiliul local al comunei

ÂRE
ii de deservire i transport
, jude ul B

având în vedere :

-referatul de ini iere al primarului comunei Puie ti înregistrat la nr.207/2021;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.208/2021;
-raportul de avizare pe fond al proiectului de
a de
specialitate a Consiliului Local Puie ti
În conformitate cu :
- prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) lit. d
.(9) lit. a
c
,cu
lterioare ,
-prevederile Codului Muncii,
-prevederile
;
-prevederile art.35 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu
,
-prevederile din Codul civil , referi
conven ii;
-prevederile Statutului Asocia iilor
-prevederile H.C.L. Puie
a
-prevederile Legii nr.

nr.3/29.01.2016 privind reînnoirea acordului de aderarea

-prevederile Ho
onsiliului Local Puie ti nr. 16/23.04.2021 privind aprobarea
bugetului consolidat de venituri i cheltuieli al comunei Puie ti pe anul 2021 , cu
i complet rile ulterioare.
-prevederile Legii
pentru
elabo
În temeiul art.139 alin (3) lit. f , art.196 alin (1) lit. a
nr.57/2019 privind Codul administrativ
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.U.G.
ioare ;

:
Art.1 (1)

modelul-cadru al Acordului de cooperare privind
i de deservire i transport, potrivit anexei care

(2)
financiare r
alin.(1), pe între
comunei .
Art.2
Acordului de cooperare privind or
exercitare
de deservire i transport
.
(1).
Art.3
transferul din bugetul de venituri
Puie ti
, pe anul 2021
J
iei
Comunelor din România, suma reprezentând cont
area
de deservire i transport .
Art.4
Puie ti, jude
, doamna
pentru semnarea Acordului de cooperare
exercitarea
i de deservire i transport.
Art.5 Prevederile prezentei ho
a îndeplinire de domnul
Rodica, primarul comunei Puie ti ,
prin compartimentele de
specialitate.
Art.6 Secretarul general al comunei va aduce la cuno tin
ubl
ri i va comunica Institu iei Prefectului-jude
, Primarului
comunei, persoanelor i institu iilor interesate i o va publica pe site-ul oficial la
adresa www.primariapuiesti-bz.ro .

Pre edinte de edin ,
Consilier local,
-Mihail

Nr.36 PUIE TI-

Contrasemneaz ,
Secretar general al comunei,
Vali Voicu

27.09.2021

siliul local al comunei Puie ti în edin
data de 27.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3) lit. f din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ
13 voturi pentru , 0 ab ineri
i 0 voturi
,d
3 consilieri locali în func ie i 13 consilieri locali prezen i la
edin
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36/27.09.2021

ACORD DE COOPERARE
de deservire i transport
, ....................
ob inerea
prezentului acord de cooperare, entitate publi

d comuna Puie ti

în calitatea

-apreciind
ru asigurarea serviciilor pe
activitatea de deservire i transport , respectând în acela i timp independen a i
func iile specifice fiec reia dintre acestea,
de deservire i transport pentru comunele
semnatare a prezentului acord de cooperare, prin rela ii profesionale bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficien
i colaborare pentru
realizarea obiectivelor specifice acestei activit i,
-având în vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale,
gea nr. 199/1997;
, cu
;
c)
r.1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securit
;
1
3
d) art. 24 alin. (1 ) (1 ) i art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2003 privind finan ele
i complet rile ulterioare;
e) prevederile Codului civil, referitoare la contracte conven
f) prevederile
g)
h) Statutul

n România, precum
or din România;

atutului

i)
România, enumerate în continuare pe fie
j) prevederile Codului muncii ,
k) Ordinul nr.2477/2010 pentru aprobarea modelului cadru al Acordului de
or
publice ,
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Potrivit prezentului acord de c
semnatare,respectiv Filiala
a Asocia iei Comunelor din România i Comuna Puie ti , prin
asigure o mai mare suste
a
i transport, pe baza unui set de reguli convenite prin deplin în

de deservire

CAPITOLUL I

sunt:

Art. 1. -

A. Fili
continuare Filiala

denumit în continuare acord,
u

i în
lit. B, cu sediul în comuna
Valea Salciei
, t
de înregistrare fi
a
contului nr. RO35BRDE100SV38409901000 deschis la BRD
domnul Mar
ei,

B. comunele ca
specifice activitatii de deservire i transport , respectiv:
B.1. UAT Comuna Puie ti , cu sediul în Puie ti , sat Puie tii de Jos, str.
Strada nr.1, nr.44,
a codului de înregist
2407885
.RO61TREX16724A840301200130X deschis la Trezoreria Rm.
,
amna B
odica
de primar .
CAPITOLUL II
OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare
acord, îl constituie cooperarea dintre Filiala Ju
a Asocia iei Comunelor
din România i comunele semnatare prin reprezentan ii legali ai acestora, în vederea
organiz rii i exercit rii activit ii de deservire i transport în conformitate cu
prevederile legale.
Art. 3. - Prezentul acord
a)
i exercitarea a
transport ;
b)atr
de deservire i transport ;
c)obli
financiare ale comunelor semnatare ;
d)
oricare dintre persoanele implicate în acest proces.
acor

Art. 4. -

de deservire i

semnatare stabilesc principiile care stau la baz
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rii

a)
b)
od echitabil a n
cu resursele disponibile ;
c)
d)
ui;
e)
i transport

ii in domeniul deservire i transport

cific a

deservire

CAPITOLUL III
DREPTU
DESERVIRE I TRANSPORT
Art. 5.
mânia, în
calitate de
ii:
a)
constituie
un compartiment de deservire i transport
având în vedere
economicitatea, eficacitatea i eficien a acestei activit i;
b)
ute l
e aferente
drepturilor de personal,
legii;
c)
lui din compartimentul de
deservire i transport ;
s
sau ori
esar reprezentan ii legali a
comunelor semnatare ;
personalului din compartimentul de deservire
transport

zentul acord, în cond

(3) Comunele semnatar
a)
func ionarea activit ii de deservire i trasnport
bugetul local
aloce cotab)
ional;
c)
pe la conv

i

tului acord.
ii:

ivind organizarea

i

-un act
;

CAPITOLUL IV
DE DESERVIRE I TRANSPORT
Art. 6.
constituit potrivit art. 5 lit. a asigur
la nivelul comunei , cu res
Art. 7. - În exercitarea
transport are urm toarele atribu ii:

în domeniul deservire i transport,
realizarea activit ii de deservire i transport
.
compartimentul de deservire i
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-s
existe sit
-

re;
prezente la serviciu în co

;
i participan i la lucr rile

efectuate ;
efului în care i desf oar activitatea titularul postului i care va avea avizul
primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate
(ziua i orele) în caz contrar est
putea fi expus
-

neces

eful ierarhic superior ori de câte ori apar probleme la locul de
munc ;
ionare a autogrederului din dotarea Prim riei comunei
Puie ti;
t efului ierarhic, direct , telefonic sau prin orice alt mijloc
orice eveniment de circula ie în care este implicat.
Art. 8. -

ii de deservire i transport se
hitabil pentru toate comunele semnatare ale prezentului acord,

CAPITOLUL V
LOR
Art. 9. - În vedere
de deservire i transport,
p r ile sus in financiar înfiin area, organizarea i func ionarea structurii.
Art. 10. costurile aferente acestora, sunt în responsabi
a
Asoci
organizatoare.
(2) Recuperarea costurilor pre
ui acord, potrivit prevederilor
art. 11.
Art. 11. - (1) Cheltuielile care se deconteaz
a)
b)cheltuieli de personal;
c)
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are ale prezentului

a
acord

d)comisioane bancare
e)
f)
rezultate ca ur

tre celelalte bugete/fonduri, rezultate
r de personal;
- d), stabilit
deservire i transport.
e
n România.

Art.12. ii compartimentului deservire i transport se deconteaz în baza unor cotep r
acord, în
.
(2) Nivelul coteiComunelor din România.
Art. 13. - (1
prezentului acord, achi
a)
b)
preze

a

erme

2) Ob
ânia.

(3) Pentru neplata la termen a
întârziere, începând cu ziua imed
data stingerii sumei datorate, inclusiv.
cuvenite bugetelor locale.
Art. 14. -

CLAUZE DE CO

), Filiala Ju

ota-parte la

CAPITOLUL VI

Art.15.
prejudicii comunelor semn

trivit
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CAPITOLUL VII

FOR
Art. 16.
sunt urmare a unui caz de f

stacol de neî
mur,

Art. 17. Nu se consider

d

a)
b)

ederea reducerii
Art. 18.
Art. 19. În

a

CAPITOLUL VIII
UI DE COOPERARE
Art. 20. - Prezentul acord se încheie
semnatare.
Art. 21. -

de un an

a Asocia iei Comunelor din România

pectiv
i comunele

rezentului acord, în cu

Art. 22.- Prezentul acord poate fi modifi
le
dului.
Art. 23. - (1) Calitatea unei comune ca si parte în prezentul acord poate
începând cu luna
imediat urmato
(2) Pe parcursul perioadei pr
reveni asupra op
a alin. (1).
CAPITOLUL IX
Art. 24. - (1)
a)
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b)
deservire i transport.
c)stabilirea cotei(2)

-

(3)În cazul

ile p

i
, cota-parte

curent.
(4)Dezbaterile

uprind într-un

processemnatare ale prezentului acord.
(5)

- d) se ado

a

ma
spective.

Art. 25. a) poate f
intervenite asupra actelor normative care au
*
*
Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în 2 exemplare, toate identic egale
din punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnata
data de.............*
TURILE REPREZENT
:
L.S.
3. Înregistrat sub
nr.
PRIMARUL COMUNEI PUIE TI
L.S.
3. Înregistrat sub
nr.

Pre edinte de edin ,
Consilier local,
-Mihail

Contrasemneaz ,
Secretar general al comunei,
Vali Voicu
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