
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 H O T Ă R Â R E A   Nr.37 
             din  21 iulie 2020  

 
privind: aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2020,  pentru Asociaţia Grup de Acţiune 
Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ”. 

____________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :3745 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.3745 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.3752 din 13 iulie 2020 ;  
 Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Cuca , judeţul Galaţi ;  
 Având în vedere  H.C.L nr.2 din 27.01.2015  privind participarea comunei Cuca, judeţul 
Galaţi cu alte autorităţi locale, ONG şi persoane  juridice, în calitate de membru fondator, la 
constituirea ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ „EREMIA GRIGORESCU 1863 
GALAŢI”, şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei. 
 Având în vedere adresa a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Eremia Grigorescu 1863 
Galaţi” .       

 Având în vedere  adresa nr.158 din 13.07.2020   a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 
“Eremia Grigorescu 1863 Galaţi”  , în care se arată că în cadrul  Adunării Generale a Asociației 
Grup Acțiune Locală ” Eremia Grigorescu ” 1863 Galați,  întrunită în data de 10.07.2020 , s-a 
aprobat ca în acest an  cotizația să fie de 6.000 lei ;  
 Având în vedere  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii;                  
 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.129 alin.(3) 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 : 
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei aferentă  anului 2020, către Asociaţia Grup de Acţiune 
Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ”, în cuantum  de 6000 lei  .    
 Art. 2. Primarul comunei împreună cu compartimentul financiar-contabilitate va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, informând Consiliul Local al Comunei 
Cuca , Judeţul Galaţi asupra modului de îndeplinire.     
 Art. 4.  Secretarul comunei Cuca  va  comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi ,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Serviciul Regional de Apă Galaţi „și 
o va publica în Monitorul oficial local  , în termenul prevăzut de lege.  

 
 
 
     
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      
                Consilier Gheorghe Negrea  
 
 
 
                       
                Contrasemnează     
                        Secretar UAT, A.Marin  
 
  
 

 


