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privind majorarea sumei ce va fi virata catre ACOR –filiala judeteana 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificările si completările ulterioare ; 
      luând în considerare pct. 12 al art. 1 din O.U.G. nr. 

63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare ; 

     văzând prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din România 
precum si cele ale Filialei Judetene Botosani a Asociatiei Comunelor din 
România  si adresa nr 413 din 22 12 2014 emisa de Asociatia  
Comunelor din Romania-Filiala Judeteana Botosani  
      în baza prevederilor art. 61 alin (1) si (2), art. 62 alin (1), din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Pomirla nr.18  din 25 mai  2010 prin care a fost însusit 
modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea si 
exercitarea activitătii de audit public intern   si a Hotararii nr    4 din 31 
ianuarie 2012 privind însușirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activității de paza a bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 23  din 30 ianuarie  2015, calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
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art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr. 24  din 30 
ianuarie 2015 ;   

c) raportul celor 3  Comisii   de specialitate ale  Consiliului Local: 
 - pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
  -  pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  
 -  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport; 
 luând în considerare prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi cele ale 
alin. (3)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare,   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA  adoptă 
prezenta hotărâre. 
 
 ART. 1 –Se aprobamajorareasumei ce va fi virata catre ACOR-
FilialaJudeteanaBotosaniastfel : 
 -cheltuielisustinereactivitatea de  paza a bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor incepand cu luna ianuarie 2015 -2430   lei/lunar; 
 -cheltuielisustinereactivitatea de  paza a bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor incepand cu luna iulie  2015 - 2.620  lei/lunar; 
     ART.2 Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla  şi Prefectului Judeţului Botosani  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei , precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pomarla.ro. 
 
Presedinte de sedinta,                                         Contrasemneaza, 
 Consilier,        Secretarul comunei,   
Lacramioara Nicoleta Maxin                                    Corina Chelariu   
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