
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația Comunelor din 

România 

Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinara din data de 27.05.2020, sedință legal constituită în prezența 

majorității consilierilor locali în funcție 

Având in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dobârlău  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism  

- Avizul secretarului general al comunei nr.29/2020 

In baza si executarea: 

- Hotărârea Consiliului local Dobârlău nr.3/2009 privind aderarea comunei Dobârlău la 

Asociația Comunelor din România (AcoR) 

- Hotărârea nr.3/2008 Adunării generale a membrilor AcoR privind stabilirea cotizației 

anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România, cu modificările si 

completările ulterioare 

- Hotărârea nr.10/2018 a Adunării generale a membrilor AcoR privind stabilirea de măsuri 

pentru asigurarea finanțării Casei Comunelor din România 

- prevederilor art.13 alin. (1) lit. d) și alin. (3) și art. 15 alin. (1) lit. b) din Statutul Asociației, 

actualizat 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 (1) Se aprobă plata cotizației anuale în cuantum de 1.150 lei a comunei Dobârlău către Asociația 

Comunelor din România (AcoR) aferentă anului 2019 și respectiv anului 2020. 

(2) Cotizația anuală datorată începând cu 1 ianuarie 2019 cuprinde suma de 400 de lei, care se 

constituie pentru construirea Casei Comunelor din România, în București. 

(3) Nivelul cotizației se menține și în anii următori până la adoptarea unei alte hotărâri. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Dobârlău și compartimentul financiar-contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Dobârlău. 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar 
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