
R O M Â N I A                   Înregistrat la nr. 3250 din 15.06.2022 
JUDEŢUL GALAŢI          
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
Compartimentul: FINANCIAR  
CONTABIL IMPOZITE  ŞI TAXE.  
 
    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  
pentru Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară  “ ECOSERV Galaţi”. 

 Subsemnata Dimofte Ana Maria, conducătorul compartimentului financiar contabil 
impozite şi taxe din 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 Dezvoltare Intercomunitară  “ ECOSERV 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 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.3227 din 15.06.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați, prin care se comunică valoarea cotizației aferentă anului 
2022  în sumă de  2028 lei, conform prevederilor statutare; 
 În conformitate  cu Actul Constitutiv și Statutul acesteia, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Ecoserv Galați (ADI ECOSERV) este constituită în scopul înființării, 
organizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a 
unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de 
investiții de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării 
acestor servicii. 
 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. 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  legal şi oportun iniţierea prezentului proiect de hotărâre deoarece se va 
asigura respectarea  Actului Constitutiv şi a Statutului A.D.I ECOSERV Galaţi la care 
comuna noastră a aderat în calitate de membru .       
 Menţionăm că suma de 2.028 lei a fost prevăzută  la constituirea și adoptarea bugetului 
local pe anul 2022.           
  



 Faţă de acestea  propunem   celor trei  Comisii de specialitate  din cadrul Consiliului 
local  să acorde aviz favorabil prezentului proiect de hotărâre.     
 În consecinţă   propunem membrilor Consiliului local , ca în şedinţa  ordinară din  23 
iunie 2022, să dezbată şi  să  aprobe prezentul  proiect de hotărâre .  
 
 
   
       INSPECTOR  PRINC. 
           A.M. Dimofte 


