ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA NUCI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea încheierii unui Protocol de
cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar
Județean Ilfov și Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Nuci în
vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară
„Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Nuci;
- Raportul de specialitate ;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate;
- Adresa nr. 9081/17.05.2022 a Consiliului Judetean Ilfov;
- Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 85 din 28.04.2022;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- In temeiul art.129, alin.(1) si alin.(2), lit.e), coroborat cu alin.(9), lit.a) si
art 196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art. 1 - (1) Se aprobă încheierea unui Protocol de cooperare între Județul
Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Unitatea

Administrativ Teritoriala Comuna Nuci în vederea realizării campaniei de
informare privind risipa alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu
arunca mâncarea!”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotărâre.
(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte
integranta din prezenta hotătâre.
Art. 2 - Se împuternicește Primarul Comunei Nuci, să semneze protocolul
de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare.
Art. 3 – Primarul comunei Nuci prin compartimentele de specialitate va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4 - Secretarul General al Comunei Nuci va comunica, în termenul
prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov,
Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, compartimentelor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Ilfov și va asigura publicarea în Monitorul Oficial Local.
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