
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
MOLDOVENI
-PRIMAR-

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
Privind aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU” şi  

plata taxei de înfiinţare precum şi cuantumului cotizaţiei anuale către ADI „Barbu Catargiu”

Având in vedere
-raportul secretarului
-raportul  Serviciului  Buget Contabilitate Impozite şi  Taxe din cadrul  primăriei,  raportul  comisiilor  

economice şi juridice ale consiliului local, precum şi avizul de legalitate dat de secretar;
-expunerea de motive a initiatorului proiectului, 
Având în vedere:
-prevederile Legii  nr.273/2006,  cu modificările şi  completările ulterioare,  privind finanţele publice  

locale;
-prevederile legii 246/2005 pentru aprobarea O.G 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile
- prevederile legii 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art.45, alin.(6),si 36, alin 7,lit. a din Legea 215/2001, republicată, modificată şi completat
Propun spre aprobare  prezentul 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Moldoveni-Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU 
CATARGIU” precum şi plata anuală a cotizaţiei care va fi stabilită prin Hotărârea primei Adunării Generale a  
Asociaţilor-Consiliului  de  Administraţie  al  ADI  „Barbu Catargiu”,  din cap.  51.02 – „Autorităţi  publice  –  
cheltuieli materiale”.
Art.2.  Din  cap.  51.02  –  „Autorităţi  publice  –  cheltuieli  materiale”  se  finanţează  cheltuielile  legate  de  
participarea funcţionarilor din aparatul propriu al primăriei şi  a aleşilor locali  la şedinţele, manifestările şi  
intrunirile organizate de către ADI „Barbu Catargiu” sau prin ADI „Barbu Catargiu”.
Art.3.  Se numeşte dl. Dumitru Victor Alexandru ca reprezentant legal al unităţii teritorial-administrative, al  
Consiliului Local în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.
Art.3.  Se numeşte dl. Davidoiu Viorel-Ionel ca reprezentant mandatat al unităţii teritorial-administrative în  
Consiliul tehnic al ADI „Barbu Catargiu”. 
Art.4. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor şi instituţiilor interesate pentru conformitate şi va fi adusă 
la cunoştiinţă publică prin afişare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” de către cei 9 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de  
9 în funcţie. 
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