ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cuantumului și plății cotizației ce revine orașului
Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 2009

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având in vedere:
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor GAL – Ecoul Câmpiei
Buzăului, privind aprobarea cotizațiilor membrilor pentru anul 2019;
- Adresa nr. 136/18.06.2019 a GAL Câmpiei Buzăului 2009;
- Referatul d.nei Bodoc Cristina, înregistrat la nr. 6232/24.06.2019 prin care se solicita
emiterea unei hotărâri a Consiliului local privind aprobarea cuantumului și plății cotizației la
Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Pogoanele.
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă plata sumei de 5.000 (cincimii) lei reprezentând contribuția orașului
Pogoanele, aferentă anului 2019, la Grupul de Acțiune Locală – Ecoul Câmpiei Buzăului, la care
orașul Pogoanele este partener public.
Art. 2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe și impozite locale va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Secretarul orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre persoanelor și
institutiilor interesante .
Președinte de ședință,
Consilier, Grigore Petre Aurelian

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 33 / 28.06.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, in ședință din data
de 28 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administrației publice locale, republicata si actualizata, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0
„abţineri” și 0 voturi “împotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

