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 COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 IMPOZITE SI TAXE.  

     

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

  

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru aferentă 

anilor 2016-2021  Asociației Comunelor din România - Filiala Județeană Galați .  

 

  Subsemnata, Dimofte Ana-Maria inspector principal în cadrul compartimentului 

financiar contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cuca, având în vedere solicitarea initiațorului proiectului de hotărâre privind  aprobarea plăţii 

cotizaţiei de membru aferentă anilor 2016-2021  Asociației Comunelor din România - Filiala 

Județeană Galați ;  

   În temeiul art. 136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 , privind Codul 

Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;   

              Având în vedere Notificarea nr.920 din data de 04.01.2021 emisă de – Asociația 

Comunelor din România, Filiala Județeană Galați cu  privind la plata cotizației membru în suma 

de 41.400  aferentă perioadei 2016-2021;             

Având în vedere Hotărârea Consiliului local Cuca nr.34 din 14 decembrie 2009 privind aderarea 

comunei Cuca, județul Galați la Asociația Comunelor din România;             

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Comunelor din România precum și cele ale 

Statutului Filiale Județene a Asociației Comunelor din România;  

 Având în vedere cu HCL nr.1 din  27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe anul 
2022; 
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe anul 
2022 :  
           În conformitate cu prevederile art.35 alin. (6) din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  



            În temeiul prevederilor art.155 alin.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 

           Scopul plății cotizației este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern obligatoriu 

pentru toate entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse potrivit legii , auditului 

statutar  și reprezintă activitatea de examinare obiectivă a activităților unei organizații în ceea ce 

privește managementul riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia urmărindu-se 

crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane , material și 

financiare și maximizarea aportului activității de audit la realizarea obiectivelor entității .  

 De asemenea prin plata cotizației anuale facilităm desfășurarea acordului de urbanism 

între cele două enități,   ACoR - Filiala Galați  având structura funcțională de arhitect șef , 

condiție obligatorie în ceea ce privește emiterea documentelor de urbanism , certificate de 

urbanism și autorizații de construire,  ce sunt emise de entitatea noastră.  

 Și nu în ultimul rând, pentru a ne păstra calitatea de membru în această  structură 

asociativă , considerăm necesar achitarea cotizației mai sus amintită.  

 Față de acestea solicităm aviz favorabil Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local. 

      În conformitate cu prevederile art.90, alin. (1) și art.129, alin.(9) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codului administrativ,  solicităm membrilor 

Consiliului local ca în sedința extraordinară de îndată din 13 aprilie 2022,  să dezbată iar în final 

să aprobe prezentul proiect de hotărâre. 

 

                                           

    
INSPECTOR PRINCIPAL , 

Dimofte Ana-Maria 
 

 


