
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

HOTĂRÂREA  

privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Gioseni la patrimoniul Asociației G.A.L. 

CETATEA TAMASIDAVA 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară  în data de 15.12.2021: 
Având în vedere:  

- Raport de specialitate nr. 4370 din 06.12.2021 întocmit de către Buculei Cristina Elena 

consilier superior în cadrul Biroului contabilitate; 

- Hotărarea AGA G.A.L. Cetatea Tamasidava nr. 34 din 16.11.2016; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 402 din 06.12.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 35, alin. 3 și alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul dispozițiilor dispoziţiilor art. 129 alin. (7) lit. ”n”, alin. 9, lit. a , art. 136 alin.(1), alin (3), 

art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se aprobă cotizația anuală a Comunei Gioseni, Județul Bacău la patrimoniul Asociației 

G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, în cuantul de 1.500 lei pentru anul 2020. 

 
Art.2.  Se aprobă cotizația anuală a Comunei Gioseni, Județul Bacău la patrimoniul Asociației 

G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, în cuantul de 1.500 lei pentru anul 2021. 

 
Art.3. Secretarul general al comunei Gioseni va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei 

Gioseni, Institutiei Prefectului Judetul Bacău, Biroului contabilitate și spre cunoștință publică, în 

condițiile legii. 

    

              Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 
                Consilier local,                                     Secretar general,  

               Felix JITARU                          Dumitrica Mădălina MIRON  
 
 
 
 

Nr. 66 din 15.12.2021 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  

____  consilieri prezenți. 
 



 

 


