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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.37 din 28.05.2021 

 

privind aprobarea  plății cotizației către Asociația Comunelor din România 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 

mai 2021; 

 

Având în vedere: 

-Raportul de Specialitate al Compartimentului financiar contabil și Referatul de Aprobare al 

primarului, întocmite în urma analizei Notificării nr.2243/12.04.2021 transmisă de către 

Asociația Comunelor din România având ca obiect plata cotizației de membru a Asociației 

Comunelor din România aferentă anului 2021 precum și restanțele aferente anilor 2012-2020; 

-Raportul de avizare ale comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al  comunei, gospodărire comunală, servicii, 

agricultură și comerț; 

-Hotărârile  Asociației Comunelor din România:  

-nr.3/25.01.20081 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației 

Comunelor din România; 

-nr.11/17.02.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.3/2008 privind 

stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice referitoare la încheierea acordurilor de cooperare; 

-nr.10/22.07.2018 privind stabilirea de măsuri pentru asigurarea finanțării Casei 

Comunelor din România; 

-Hotărârea Consiliului local al Comunei Tarcea nr.10/25.02.2009 privind  aderarea Comunei 

TARCEA la Asociaţia Comunelor din România; 

-Hotărârea Consiliului local al Comunei Tarcea nr.22/21.04.2021 privind adoptarea bugetului 

comunei Tarcea pe anul 2021; 

 

În  conformitate cu prevederile: 

 

-art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată; 
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        În temeiul fispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 

139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

    Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 

consilieri prezenţi; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

Art.1.-Se aprobă plata sumei de 8250 lei, reprezentând cotizația de membru a 

Comunei Tarcea în  Asociația Comunelor din România, pentru perioada anilor 2012-2021. 

 

 Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Comunei Tarcea și compartimentul  financiar contabil. 

 

 Art.3-Prezenta hotărâre se comunică: 

-Insituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

-Asocației Comunelor din România, 

-Primarului Comunei Tarcea, 

-Compartimentului financiar contabil, 

-Se aduce la cunoştinţă publică, 

-La dosar. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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