
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea plății cotizației aferente anilor 2019-2021, către Asociația “Grupul de Acțiune 
Locală Valea Șomuzului” 

 
Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava,  având in vedere: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre   
înregistrat cu nr.1498 din 7.04.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
înregistrat cu nr. 1499 din 7.04.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării 
proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare  întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 
- Hotărârea Consiliului local Hârtop nr.43 din 30.12.2013, privind participarea comunei Hârtop, județul 

Suceava la constituirea Asociației “Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului, 
- Notificarea Asociației “Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului, prin care se solicită plata cotizației 

aferente anilor 2019-2021 înregistrată cu nr. 7 din 10.02.2021 
 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- art. 46, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 35, alin. 6 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul  dispozițiilor  art. 129, alin.(2), litera “e”, alin.(9), litera  “c”  art.139, alin.(3)  lit.“f” , art.154, alin. (1), 
art. 196, alin.(1), lit. “a” din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 
3.07.2019, cu modificările si completările ulterioare,  

 
Hotărăște: 

 
Art.1. - Se aprobă  plata cotizațiilor anuale aferente anilor 2019-2021 în sumă de 45.000 lei către Asociația 
“Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, din bugetul local al comunei Hârtop pe anul 2021. 
    
Art.2. - Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar contabil va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
         Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                              
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