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HALCIIIU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea cotiza(iei de ntembru al Asociafiei ,,Direcfia pentru
Nlonitorizarea si Protec{ia Animalclor" al'erenti anului 2021

Autoritatea executiva reprezentata prin dl.Ioan GArbacea in calitate de primar,
Avdnd in vedere Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.3122.02.2021
privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor asociali (unitati administrativteritoriale) in cadrul Direcliei pentru Monitorizarea si protec{ia Animalelor pentru

anul202l;
Jindnd cont de faptul ca prin HCL Halchiu nr. 15118.02.2011 s-a aprobat
participarea comunei Halchiu ca membru fondator la constituirea Asociatiei
,,Directia pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor',,
Ludnd in considerare prevederile din Legea nr.l5l202l a bugetului de stat,
ale art.19 a Legii nr.27312006, privind finanJele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum gi cele ale art. 129 alin.2, lit.b Ei alin. 4lit. a, ale arl.
139 alin.3 lit.a din OUG nr.5i12019 privind Codul administrativ
ln baza art.l55 alin.1, lit.c, alin.4 lit.b din otJG nr.57lz0l9 privind codul
administrativ,
Consiliul Local al Comunei Hdlchiu

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobr cotiza{ia de membru al UAT comuna Hdlchiu in cadrul
Asocia{iei ,,Directia pentru Monitorizarea si protectia Animalelor', aferentd anului
2021 in sumd de I 22.5 l0 lei.
Art.2. Se aprobd alocarea de la bugetul local a cotiza{iei anuale a comunei
Hdlchiu in cadrul Asocialiei ,,Directia pentru Monitorizarea si protectia Animalelor,,
Art.3. cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se imputernicegte
Primarul comunei Hrlchiu prin compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al com. Halchiu
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REFI.],RAT DE APROBARE A PROIECI'UL DE

HO-IARARE AI, CONSILIULUI LOCAL

pentru:

aprobarea cotizatiei de membru al Asocialiei ,,Direclia pentru
Monitorizarea si Protec{ia Animalelor" aferenti anului 2021

In conformitate cu art. 129 alin 2 lit.b) si alin.4) lit.a) ale art.196 alin.l
lit.a) din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ, supun atentiei
consiliului Local aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea cotizaliei
de membru

al Asocialiei ,,Direcfia pentru Monitorizarea

si protecfia Animalelor"

aferentd anului 2021.

Jindnd cont de prevederile art.1 alin.3, art.10 alin.4 din Statutul Asociatiei

gi a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.3l202l privind

aprobarea

cuantumului cotizatiei membrilor asociati (unitati administrativ-teritoriale) in
cadrul Direc{iei pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor pentru anul 2021

in

exercitarea atributiilor prevazute la art .155

alin

I

litera.c

Ei ale

;

art 136 din

o.U.G nr.57l2019 privind codul Administrativ, inaintez Consiliului Local
Halchiu Proiectul de hotirdre privind aprobarea cotizatiei de membru al
Asocialiei ,,Directia pentru Monit oizarea si protec{ia Animalelor" aferenti
anului 2021
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RAPORT DE SPI,CIAT,ITAI-E PENTRU PROIECTUL DE
TIOTARARE AL CONSILILUI LOCAL

Subsemnatul, Drugan Petru, viceprimar

al

Comunei H6lchiu,

propun Consiliului Local Halchiu, adoptarea unei hotdriri

cotizaJiei de membru

al

pentru

aprobarea

Asocia{ia ,,Directia pentru Monitorizarea

si

Protectia Animalelor" aferentd anului 2021

Avdnd

in

vedere Hotardrea Adunarii Generale

a

Asociatilor

nr.3l202l privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor

asociati

(unitati administrativ-teritoriale) in cadrul Direcliei pentru Monitorizarea si
Protectia Animalelor pentru anul 2021;

Jindnd cont de prevederile art.7 alin.3, art.10 alin.4 din Statutul Asociatiei

consider ca este necesari adoptarea proiecfului de hotarare
prezentatd, comuna Halchiu

fiind

membru fondator

la

in

forma

constituirea

Asociatie, conform HCL Halchiu nr. 15118.02.2011.
viceprima r,

DRUGAN PETRU

