ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 73/17.03.2017
privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016, catre Asociaţia G.A.L. Razim
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă de indata, legal
constituita;
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Frecatei precum si
avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Frecatei;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- HCL nr. 45/2015 privind includerea UAT Comuna Frecatei in teritoriul eligibil
LEADER acoperit de Parteneriatul "Grup de Actiune Locala Razim" Tulcea;
- Hotararea 13/2016 al Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c), art. 45, alin. 1 şi
art. 115 alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. –Se aprobă plata cotizaţiei, în cuantum de 5.000 lei, aferentă anului 2016, către „Grup
de Actiune Locala Razim" Tulcea
(2) Obligatia financiară prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul local al comunei
şi va fi prevăzută în bugetul local pe anul 2017.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă compartimentul
financiar-contabil precum si primarul comunei.
Art. 3 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei
Frecatei, comp. financiar-contabil şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul
Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Dumitrache Stela

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
George-Cosmin CERGAU

