ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU
CATARGIU” şi plata taxei de înfiinţare precum şi cuantumului cotizaţiei anuale către ADI
„Barbu Catargiu”
Nr.19 din 22.04.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- prevederile art.24, alin.(1*1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinand:
- expunerea de motive nr.865 din 19.04.2013 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.864 din 19.04.2013 al compartimentului de specialitate;
- raportele comisiilor de specialitate, nr.43/22.04.2013, nr.12/22.04.2013 şi
14/22.04.2013;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.19 din 22.04.2013;
In temeiul art.11, art.36, alin.(2), lit.” e “ coroborat cu alin.(7), lit.” c “, art.45, alin.(1)
şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă aderarea comunei Grindu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„BARBU CATARGIU” precum şi plata anuală a cotizaţiei care va fi stabilită prin Hotărârea
primei Adunării Generale a Asociaţilor-Consiliului de Administraţie al ADI „Barbu
Catargiu”, din cap. 51.02 – „Autorităţi publice – cheltuieli materiale”.
Art.2. Din cap. 51.02 – „Autorităţi publice – cheltuieli materiale” se finanţează
cheltuielile legate de participarea funcţionarilor din aparatul propriu al primăriei şi a aleşilor
locali la şedinţele, manifestările şi intrunirile organizate de către ADI „Barbu Catargiu” sau
prin ADI „Barbu Catargiu”.
Art.3. Se numește dl. Cristache Constantin ca reprezentant legal al unității teritorialadministrative, al Consiliului Local în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.
Art.4. Se numește dl Cristache Constantin ca reprezentant mandatat al unității
teritorial-administrative în Consiliul tehnic al ADI „Barbu Catargiu”.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului şi instituţiilor interesate pentru conformitate,
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre

Nr.20.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 30.04.2013.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

