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    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
La  proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  
pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ”. 

            Subsemnata   Dimofte Ana Maria  –   conducătorul compartimentului financiar 
contabil impozite şi taxe  în  cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Cuca , 
având în vedere solicitarea iniţiatorului  proiectului de hotărâre privind  aprobarea plăţii 
cotizaţiei aferentă anului 2022,  pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Eremia Grigorescu 
1863 Galaţi ”.   
 În temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
 Având în vedere art.35 din Legea nr. 273/2006 ,, Colaborare, cooperare, asociere, 
înfrățire, aderare’’ 
 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. 
 Scopul principal al acestei asociații este sprijinirea și dezvoltarea comunității prin 
promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și 
implementarea proiectelor și accesarea fondurilor, punând bazele identificării nevoilor locale, 
ale întăririi capacității de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, ale 
dezvoltării mediului economic și imbunațățirii abilităților organizatorice ale comunităților 
locale. 
 Având în vedere Hotărârea nr.3 din 23.02.2022   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  23.02.2022 , 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. 317/2021 pentru anul 2022; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2022 ;   

Având în vedere  art.155 alin.(5) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;          
 Având în vedere art.136 alin.(1) şi alin.(8) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;  

Considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre  potrivit 
următoarelor considerente : prin aplicarea prevederilor prezentei hotărâri  se va stabili  cadrul 
legal pentru  participarea localităţii noastre la  un program de finanţare europeană .    
 Menţionăm că suma de 6.000 lei a fost prevăzută în bugetul local pe anul 2022 .    
 



  Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
 
     INSPECTOR PRINC. ,  
                              Dimofte Ana Maria  


