ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind însusirea Hotărârilor nr.1/25.01.2017 şi nr.2/25.01.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară,,ECO 2008,, de stabilire a cotizaţiei şi a contribuţiei membrilor asociaţi pentru anul
2017
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. ...........din ...................
- Hotărârile numerele 2 şi 3 din 25.01.2017 a Adunării Generale a A.D.I. ,,ECO 2008,, privind
stabilirea contribuţiei şi a cotizaţiei membrilor asociaţi pentru anul 2017.
În conformitate cu:

prevederile art.8 alin.(3) lit.c) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice , cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile art.35 alin.(3),(4) si (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale,modificata si completata ulterior
- prevederile art.7 lit.a) şi art.11 lit.b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,ECO 2008” aşa cum a fost aprobat prin HCL Sfantu Gheorghe nr.44 din
11,09,2008
Examinând :
- raportul nr. din al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate.
- raportul nr. din al comisiei de specialitate a consiliului local
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr. din
În temeiul art.12 alin.(1), art.13 alin.(3), art.36 alin.7 lit.a) raportat la alin.2 lit.(e) şi art.45
alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se însuşeşte şi se aprobă plata cotizaţiei comunei Sfantu Gheorghe către bugetul ADI
,,ECO 2008,, pentru anul 2017 în sumă de 10.000 lei,aşa cum a fost stabilit prin Hotărârea AGA
nr.1/25.01.2017.
Art.2 – Se însuşeşte şi se aprobă plata contribuţiei comunei Sfantu Gheorghe către bugetul ADI
,,ECO 2008,, pentru anul 2017 în sumă de 20.000 lei, aşa cum a fost stabilit prin Hotărârea AGA
nr.2/25.01.2017
Art.3 – Primarul comunei prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.4 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica:Primarului comunei
Sfantu Gheorghe, Compartimentului contabilitate,buget-finanţe, Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa în
vederea exercitării controlului de legalitate,se va afişa şi publica pe site-ul www.sfintugheorghe.ro.
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