ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL BRATOVOESTI
HOTARARE
Privind aprobarea asocierii intre Consiliul Local al comunei Bratovoesti si
Consiliul Local Teasc, ce are infiintat SPCLEP, in vederea prestarii serviciilor de
evidenta a persoanelor.
Consiliul Local Bratovoesti, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de
02.02.2015.
Avand in vedere:
- raportul de specialitate, avizul comisiei de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 12 şi
alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, art. 20, art. 21, art. 21^1 şi art. 25 din Ordonanţa
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea organizare şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
HOTARASTE:
ART.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al comunei Bratovoesti cu
Consiliului Local al comunei Teasc pentru prestarea activităţilor de evidenţă a
persoanelor şi pentru cetăţenii din comuna Bratovoesti, conform contractului de asociere
prevazut in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Prestarea activităţilor de evidenţă a persoanelor pentru cetăţenii din
comuna Bratovoesti se va asigura de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor Teasc, atât la ghişeul propriu din comuna Teasc dar şi printr-un ghişeu ce
va fi amenajat la sediul primăriei Bratovoesti şi care va funcţiona cu program într-o
singură zi pe săptămână.
ART. 3. Consiliul Local Bratovoesti asigură finanţarea activităţilor de evidenţă a
persoanelor desfăşurate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Teasc prin contribuţie în cotă procentuală corespunzătoare ponderii populaţiei domiciliate
în comuna Bratovoesti.
ART. 4. Pentru încheierea contractului de asociere se mandatează domnul Marin
Ion, în calitate de Primar al comunei Bratovoesti şi doamna Olteanu Delia, în calitate de
secretar al aceleiaşi comune.
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