
IT.OMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 5lI2IIIg
privind aprobarea cuantumului cotiza{iei anuale a comunei Moacqa la Asociafia

Comunelor din Rominia

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedinfa ordinarl din data
de26 noiembrie 2019;

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 2.088114.11.2019 al primarului comunei
Moacga, dl. Deszke J6nos, privind aprobarea cuantumului cotizaliei anuale a comunei Moacsa
la Asocialia Comunelor din Romdnia;

AvAnd in vedere Raportul de specialiate nr. 2.089114.11.2019 al Compartimentului
financiar-contabil, impozite gi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
MoacEa;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finan1e, agricultura gi dezvoltare
regionalf, Ei a Comisiei pentru administralie locald, juridic6, ordine p.rblica, legislafia muncii
qi disciplind,, amenajarea teritoriului, urbanism gi proteclia mediului;

Av6nd in vedere Hotdr0rea Consiliului Local al Comunei Moacga nr. 4012019 privind
aprobarea aderdrii comunei Moacqa la Asocialia comunelor din Rom6nia;

Avdnd in vedere Hotdr6rea nr. 312078 al Asocialia Comunelor din Romdna privind
stabilirea cotizaliei anuale datorate de membrii Asocialiei Comunelor din Rom6nia
completatd cu Hotdr6rea m. I0l20l8 privind stabilirea de mdsuri pentru asigurarea finanldrii
Casei comunelor din Romdnia;

Re{indnd prevederile art. 35 alin. (3), (4) Ei (6) din Legea nr. 27312006 privind
finanlele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 46 din O.G. nr.
2612000 cu privire la asocialii qi fundalii, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor dispozitiilor art. 92 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. d, art. 129
alin' (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit. h gi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.'5712019 privind
Codul administrativ;

HOTAnA$rE

Art. l. - Se aprobd suportarea de la bugetul local al comunei MoacEa a cotizaliei de
membru in cadrul Asocialiei Comunelor din Romdnia, pentru anul 2019, in cuantum de 1.000
lei.

Art. 2. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineaz6 primarul
comunei Moacqa.

MoacEa, la 26 noiembrie 2019

PRESEDINTE DIi SEDINTA
Moln:ir Arpfd

C]ONTRASEMNEAZA
Secretar general

Fiiliip-Fuer M. Zelinda


