
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vînători-Neamț asociațiilor din 
care face parte, pentru anul 2018 

 
Consiliul Local al comunei Vînători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț, înregistrată sub nr. 
1222/21.03.2018; 

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, Impozite și Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători-Neamț, înregistrat sub nr. 
1223/21.03.2018; 

-Adresa nr. 45 /23.01.2018 a Președintelui Asociației Comunelor din România, dl. Emil 
Drăghici, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, înregistrată cu nr. 747/14.02.2018; 

-Adresa nr. 32/14.03.2018 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMȚ”, Ing. Radu Tudorel, înregistrată sub nr. 1113/14.03.2018 și Hotărârea nr.7 din 
26.02.2018 a Adunării Generale „AQUA NEAMȚ”; 

-Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   În temeiul dispozițiilor art.8,  art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14, art.36 
alin.(7) lit.c) și ale art.45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă valoarea și plata cotizației/contribuției financiare, pentru anul 2018,  

datorată de Comuna Vînători-Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare 
intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  

Art.2. Primarul comunei Vînători Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate. 
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Preşedinte de şedintă: 
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                                                                                         Contrasemnează, 
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Inițiator, 

Primarul comunei Vînători Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

                                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
 Secretar, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 

 


