
       ROMANIA 

JUDEŢUL COVASNA 

 COMUNA CERNAT 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 58 /2016 

privind majorarea cotizaţiei comunei Cernat pe anul 2016,  

la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic 

 
 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară de consiliu 

din data de 08.12.2016. 

        Analizând proiectul de hotărâre cu privire la majorarea cotizaţiei comunei Cernat pe anul 2016, la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic, înregistrat sub nr. 2689/05.12.2016 şi 

expunerea de motive pentru sustinerea proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2690/05.12.2016,  

 Tinând cont de Hotărârea nr.1/2016 al Asociaţiei de Dezvotare Intercomunitară Cernat-Dalnic, 

înregistrată la Primaria comunei Cernat sub nr. 2688/2016. 

În conformitate cu prevederilor art.11, art.16 (2) lit.”k” şi art.23(2) lit.”b” din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Cernat Dalnic, aprobat prin Hotararea nr.20/2015 al Consiliului Local 

Cernat, 

 Având în vedere prevederile: 

- art.35 alin.(3), (4) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare,   

În conformitate cu prevederile art.36(2) lit.”e” , alin.(9) şi alin.(14)   din Legea nr. 215/2001, al 

administraţiei publice locale, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a” şi art. 115  alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001  

privind  administraţia publică locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

H O T Ă R E Ş T E : 
 Art. 1 – Se aprobă majorarea cotizaţiei asociatului comunei Cernat pe anul 2016, la bugetul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic la suma de 20000 lei. 

          Art. 2 – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Cernat,dl. 

Bölöni Dávid, reprezentantul adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic, 

precum şi Compartimentul de Contabilitate. 

Cernat la 08.12.2016 

 

  Preşedintele de şedinţă      Contrasemnează pt.legalitate 

                Secretar 

  Magori Istvan                           Post vacant 

 

 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu sedinşele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 

1 ex.la D.G.F.P. jud.Covasna 

1 ex.la afişare 


