
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2016 a Comunei Pietroasele, 

judetul Buzau la Asociatia “GAL Drumul Vinului” 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-adresa Asociatiei GAL Drumul Vinului nr. 6/19.01.2016, inregistrata la 

Primaria comunei Pietroasele la nr.170/19.01.2016, prin care se solicita 

achitarea cotizatiei aferenta anului 2016, in calitate de membru al acestuia; 

-referatul viceprimarului comunei, inregistrat la nr.185/20.01.2016; 

-expunerea de motive a primarului comunei Pietroasele, inregistrata la 

nr.192/20.01.2016, prin care se propune aprobarea platii cotizatiei pentru anul 

2016 a comunei Pietroasele, judetul Buzaui, la parteneriatul Asociatia GAL 

Drumul Vinului; 

-prevederile O.G nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta in administratia 

publica; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Pietroasele 

nr.62/23.12.2014 prin care comuna Pietroasele isi mentine adeziunea ca 

membru cu drepturi depline la Asociatia GAL Drumul Vinului; 

-prevederile art.121, alin.(1) si alin.(2)din Constitutia Romaniei, 

revizuita; 

-prevederile art.11, alin. (1) si (2) din Legea nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, 

-prevederile Legii nr.161/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

-raportul  de avizare al comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata,   

 

 



H  O  T  Ă  R  Ă Ş  T  E : 
 

Art.1.Se aproba plata cotizatiei  pentru anul 2016 a Comunei 

Pietroasele, judetul Buzau catre Asociatia “GAL Drumul Vinului”, in suma 

de 5.000 lei. 

Art.2.Obligatiile financiare prevazute la art.1. se suporta din bugetul 

local al comunei. 

Art.3.Primarul comunei Pietroasele, prin compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului, va 

duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari.  

Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor  

si persoanelor interesate. 

Presedinte de sedinta, 

Balaceanu Liliana Daniela                                           

    

                                                                                                  contrasemneaza, 

                                                                                                    secretar, 

                                                                                                    Aurelia Matache 

 

Nr.8 

Data:28.01.2016 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 13 voturi pentru, - voturi 

impotriva, - abtineri, - absenti. 

 

 

 

 

 

 

 


