ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 21 iulie 2020 .
privind: aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2020, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ ECOSERV Galaţi”.
___________________________________________________________________________
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :3743 din 13.07.2020 .
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.3743
din 13 iulie 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.3750 din 13 iulie 2020 ;
Având în vedere prevederile cap. IV , art.3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008
privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr. 21 din 23.08.2011 privind
aderarea UAT Cuca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați;
Având în vedere adresa nr.349 din 30.06.2020 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galați, prin care se comunică valoarea cotizației aferentă anului
2020 în sumă de 2110 lei , conform prevederilor statutare;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați;
Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 5 pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25.02.2020 privind adoptarea
bugetului local pe anul 2020 ;
Având în vedere art.155 alin.(5) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei aferentă anului 2020, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ ECOSERV Galaţi”, în sumă de 2.110 lei .
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Cuca .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului . judeţul Galaţi şi
A.D.I. ECOSERV Galaţi și va fi publicată în Monitorul oficial local, prin grija secretarului
comunei Cuca .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Gheorghe Negrea
Contrasemnează
Secretar UAT , Marin Angelică

