
                
                                                                           ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care 

face parte, pentru anul 2019 
 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Notificarea Asociației Comunelor din România nr. 1322 /14.01.2019, înregistrată cu nr. 

233/18.01.2019, Hotărârea nr.3 din 25.01.2008 a Adunării Generale ACOR, Hotărârea nr.10 din 
22.07.2018 a Adunării Generale ACOR și Dispoziția Președintelui nr.68 din 28.11.2018, art 6; 

-Adresa nr. 34/27.02.2019 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMȚ, înregistrată cu nr. 770/27.02.2019 și Hotărârea nr.7 din 21.02.2019 a Adunării Generale 
„AQUA NEAMȚ” cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației anuale a asociațiilor pentru anul 
2019; 

-Adresa nr. 587/10.12.2018 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, 
înregistrată cu nr. 6223/13.12.2018 și Hotărârea Adunării Generale A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 8 din data 
de 20.07.2018 cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației anuale a asociațiilor pentru anul 
2019; 

-Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, privind obligațiile 
financiare rezultate din acorduri de aderare, cooperare sau înfrățire. 
  În temeiul dispozițiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14 și art. 45 alin.2 lit.a 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 datorate de Comuna Vânători-

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 Vânători-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. 
Nr.30 
Din 18.04.2019                 

Președinte de şedintă: 
Consilier, Vasile D. URSACHE 

 
 

                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                           Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
  
 Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti : 15 
   Pentru   :15          
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                                                                                             
 

 



 
                                                                         Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 30 din 18.04.2019 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

 
 

Cotizațiile anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte,  
pentru anul 2019 

 
Nr. 

crt. 

Denumire asociație Suma aferentă anului 

2019 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” 5.242 lei 

2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” 3.600 lei 

3. Asociația Comunelor din România 1.500 lei 

4. Asociația Grup de Acțiune Locală „Ținutul Zimbrilor” 7.595 lei 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 PROIECT             ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care 

face parte, pentru anul 2019 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

Notificarea Asociației Comunelor din România nr. 1322 /14.01.2019, înregistrată cu nr. 
233/18.01.2019, Hotărârea nr.3 din 25.01.2008 a Adunării Generale ACOR, Hotărârea nr.10 din 
22.07.2018 a Adunării Generale ACOR și Dispoziția Președintelui nr.68 din 28.11.2018, art 6; 

Adresa nr. 34/27.02.2019 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ, 
înregistrată cu nr. 770/27.02.2019 și Hotărârea nr.7 din 21.02.2019 a Adunării Generale „AQUA 
NEAMȚ” cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației anuale a asociațiilor pentru anul 2019; 

Adresa nr. 587/10.12.2018 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, 
înregistrată cu nr. 6223/13.12.2018 și Hotărârea Adunării Generale A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 8 din data 
de 20.07.2018 cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației anuale a asociațiilor pentru anul 
2019; 

Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, privind obligațiile financiare 
rezultate din acorduri de aderare, cooperare sau înfrățire. 
  În temeiul dispozițiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14 și art. 45 alin.2 lit.a 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 datorate de Comuna Vânători-

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 Vânători 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. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

                                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
 Secretar, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  1341  din 03.04.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț 
asociațiilor din care face parte, pentru anul 2019 

 
Având în vedere: 
 Notificarea Asociației Comunelor din România nr. 1322 /14.01.2019, înregistrată cu nr. 

233/18.01.2019, Hotărârea nr.3 din 25.01.2008 a Adunării Generale ACOR, Hotărârea nr.10 din 
22.07.2018 a Adunării Generale ACOR și Dispoziția Președintelui nr.68 din 28.11.2018, art 6; 

 Adresa nr. 34/27.02.2019 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMȚ”, Ing. Radu Tudorel, înregistrată cu nr. 770/27.02.2019 și Hotărârea nr.7 din 21.02.2019 
a Adunării Generale „AQUA NEAMȚ” cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației 
anuale a asociațiilor pentru anul 2019; 

 Adresa nr. 587/10.12.2018 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMȚ”, înregistrată cu nr. 6223/13.12.2018 și Hotărârea Adunării Generale A.D.I. 
„ECONEAMȚ” nr. 8 din data de 20.07.2018 cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației 
anuale a asociațiilor pentru anul 2019; 

 Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, privind obligațiile 
financiare rezultate din acorduri de aderare, cooperare sau înfrățire. 

 În temeiul dispozițiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț valoarea și plata 
cotizației/contribuției financiare datorate de Comuna Vânători-Neamț în calitate de membru al unor 
asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, 
conform anexei nr.1. 
 

 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr.  1341  din 03.04.2019 
                                                                                                                                                                      
                            Aprob, 
                                                                                                                                        Primar, 
                                                                                                                jr.  Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț 

asociațiilor din care face parte, pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 
 Notificarea Asociației Comunelor din România nr. 1322 /14.01.2019, înregistrată cu nr. 

233/18.01.2019, Hotărârea nr.3 din 25.01.2008 a Adunării Generale ACOR, Hotărârea nr.10 din 
22.07.2018 a Adunării Generale ACOR și Dispoziția Președintelui nr.68 din 28.11.2018, art 6; 

 Adresa nr. 34/27.02.2019 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMȚ, înregistrată cu nr. 770/27.02.2019 și Hotărârea nr.7 din 21.02.2019 a Adunării Generale 
„AQUA NEAMȚ” cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației anuale a asociațiilor 
pentru anul 2019; 

 Adresa nr. 587/10.12.2018 a Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMȚ”, înregistrată cu nr. 6223/13.12.2018 și Hotărârea Adunării Generale A.D.I. 
„ECONEAMȚ” nr. 8 din data de 20.07.2018 cu privire la stabilirea unui nou cuantum al cotizației 
anuale a asociațiilor pentru anul 2019; 

 Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, privind obligațiile 
financiare rezultate din acorduri de aderare, cooperare sau înfrățire. 

 În temeiul dispozițiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț valoarea și plata 
cotizației/contribuției financiare datorate de Comuna Vânători-Neamț în calitate de membru al unor 
asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, 
respectiv: 

Nr. 

crt. 

Denumire asociație Suma aferentă anului 

2019 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” 5.242 lei 

2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” 3.600 lei 

3. Asociația Comunelor din România 1.500 lei 

4. Asociația Grup de Acțiune Locală „Ținutul Zimbrilor” 7.595 lei 

 
 
 

Serviciul Financiar Contabil – Impozite și taxe, 
Inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 
 

                              



 
                                                                         Anexa nr. 1 la H.C.L nr.____din 18.04.2019 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

 
 

Cotizațiile anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte,  
pentru anul 2019 

 
Nr. 

crt. 

Denumire asociație Suma aferentă anului 

2019 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” 5.242 lei 

2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” 3.600 lei 

3. Asociația Comunelor din România 1.500 lei 

4. Asociația Grup de Acțiune Locală „Ținutul Zimbrilor” 7.595 lei 

 
   
 


