
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂL ĂTE TIȚ Ș

HOTĂRÂREA
nr.47 din 27.10 .2022

privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în
vederea dezvoltării i gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prinș

intermediul platformei “Solu ia e-SCIMț ”, www.e-scim.ro

Consiliul local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neamț ș ț ț
             Examinând referatul de aprobare nr.5237/21.10.2022 al primarului
comunei Băl ăte ti, precum i raportul de specialitate nr.5269/24.10.2022ț ș ș

Având în vedere prevederile:
a) Cartei  europene a  autonomiei  locale,  adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
b) Legii nr. 82/1991,privind contabilitatea, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
c) art. 89 alin. (2)-(4), art. 129 alin. (2) lit. e), i alin. (9) lit. c) din ș OUG

nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

d) art. 24 alin. (1.1) i (1.2), precum i ale art. 35 alin. (6) din Legea nr.ș ș
273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

e)  Ordinului  comun  nr.  232/2477/2010,  privind  aprobarea  modelului-
cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi
în scopul realizării  unor atribuţii  stabilite prin lege autorităţilor administraţiei
publice locale

 f)  art.  2  din  Ordinul  nr.  600  din  20  aprilie  2018,  privind  aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilorpublice, emis de SGG

g)   art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenţii;

h) Codului muncii;
i) Legii  nr.  182/2002  privind  protecţia  informaţiilor  clasificate,  cu

modificările şi completările ulterioare;
j) Codului de procedură civilă;
k) Hotărârii  Guvernului  nr.  781/2002  privind  protecţia  informaţiilor

secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.e-scim.ro/


l) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale
Statutului Filialei  Neam   a Asociaţiei Comunelor din România;ț
           Luând act de raportul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1), precum şi ale art. 196 alin. (1)
lit.  a)  din  OUG nr.  57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BĂLȚĂTEȘTI,  adoptă
prezenta hotărâre.

Art. 1.-(1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare pentru
asigurarea  suportului  IT  în  vederea  dezvoltării  i  gestionării  Sistemului  deș
Control  Intern  Managerial  prin  intermediul  platformei  “Solu ia  e-SCIM”,ț
www.e-scim.ro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la
alin. (1), 
pe  întreaga  durată  de  existenţă  a  acestuia,  se  suportă  din  bugetul  local  al
comunei Băl ăte ti.ț ș

Art.  2.-  Prezenta  hotărârese  aduce  la  îndeplinire  de  către  primarul
comunei. 

Art.  3.-  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  în  mod  obligatoriu,  prin
intermediul  secretarului  comunei,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului
comunei,  Prefectului Judeţului  Neam  şi  ț Filialei  Judeţene Neam  a Asociaţieiț
Comunelor din România  şi  se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe
pagina de internet:  www.primaria baltatesti.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 Consilier local

ROBAN MIHAI
………………………………………………………………..

( p r e n u m e l e  ş i  n u m e l e )

Contrasemnează:
SECRETARULGENERAL AL COMUNEI

BĂLȚĂTEȘTI

URSACHE ELENA

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e  ş i  n u m e l e )

L.S.
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