CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂRE NR. 15
din 20.02.2020
privind aprobarea plații cotizaților anuale pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad,
județul Timiş, la Asociația Comunelor din Romania

Consiliiul Local al comunei Cenad;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primar, în calitate de inițiator al
proiectului;
- Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Cenad., nr. 19 din 27.07.2015, prin care
comuna Cenad a aderat ca membru cu drepturi depline la Asociația Comunelor din Romania;
În temeiul prevederilor:
•
•
•
•

art.129, alin.2, lit.b și lit.e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;
art.35, alin.(3), alin.(4) și alin(6) din Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice
locale, cu modificările și completarile ulterioare;
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă plata cotizației anuale pentru anul 2020 datorată de comuna Cenad,
județul Timiş, la Asociația Comunelor din Romania, în sumă de .1300 lei.
Art.2. Se aprobă plata cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de
perfecționare al aleșilori locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei
județene Timiș a Asociației Comunelor din Romania în sumă de 7.230 lei, reprezentând
1,5 lei / locuitor.

Art.3. Primarul comunei împreună cu compartimentul financiar-contabilitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a predeverilor prezentei hotarâri, informând Consiliul Local al comunei
Cenad., județul Timiş, asupra modului de îndeplinire.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunică:
- Instituției Prefectului Judeţului Timiş, în vedrea exercitării controlului cu
privire la legalitate și se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei
Cenad;
- Asociației Comunelor din Romania;
- Primarului comunei Cenad,
- Compartimentului contabilitate, taxe și impozite.
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