
                                   ROMANIA
                                                         JUDETUL BRAILA
                                                CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE

                                                               HOTARAREA NR.43
                                                                  din 29.06.2018
privind: aprobarea cooperarii  intre Consiliul  Local  Bordei  Verde si  Consiliul  Judetean
Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip
GIS implemantata la nivelul Consiliului judetean Braila.

   Consiliul Local Bordei Verde intrunit in sedinta extraordinara in data de 29 iunie 2018;
   Avand in vedere:
  - Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde;  
  - Raportul compartimentului de resort,din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

referitor la propunerea de aprobare a cooperarii intre UAT comuna Bordei Verde, prin Consiliul
local Bordei Verde si judetul  Braila prin Consiliul  Judetean Braila,  in vederea schimbului  de
date, , accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului
Judetean Braila;

   Vazand raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Bordei Verde;;

   In  conformitate  cu  prevederile  articolelor  21  si  22  din  Sectiunea  a  2-a  ,,Atributiile
autoritatilor  administratiei  publice  judetene”  din  Legea  nr.350/2001,  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  privind  amenajarea  teritoriului  si  urbanismul,  Consiliul  judetean
coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean si stabileste
orientarile generale privind dezvoltarea urbanistica a localitatilor.  In acest scop coordoneaza
activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate;
             Potrivit prevederilor art.15 punctul b, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul;

    Pe baza art.36,alin.2,lit.e, alin.7, lit.a, din Legea 215/2001 a administratiei publice loc-
ale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin.1 si 2 lit.e,f, art.115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

             H O T A R A S T E
Art.1 -  Se aproba cooperarea intre Consiliul  Local  Bordei Verde si  Consiliul  Judetean

Braila  in vederea schimbului  de date,  accesului  si  utilizarii  aplicatiei  informatice de tip GIS
implementata  la  nivelul  Consiliului  Judetean  Braila  conform Protocolului  anexa  la  prezenta,
parte integranta din prezenta;

Art.2 – Cooperarea produce efecte juridice dupa adoptarea hotararii  in acest sens de
catre Consiliul Local Bordei Verde;

Art.3  - Se mandateaza dl. Rotaru Dumitru,in calitate de Primar al comunei,sa semneze in
numele si pe seama Consiliului Local Bordei Verde, Protocolul de cooperare.

Art.4 -  Cu  aducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  insarcineaza  persoana  cu
atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bordei Verde;
          Art.5 - Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi adusa in termenul legal la
cunostinta celor interesati.
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,
                   Bicoiu Dan                                                                     SECRETAR COMUNA

                                                                                                                                          Viorel Zodila




