
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind achitarea cotizaţiei anuale aferentă anului 2018 datorată de Comuna Coşna,

judeţul Suceava la Asociaţia Grupului Local de Acţiune Bazinul Domelor

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6153 din 16.10.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.6154 din 16.10.2018 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.6250 din 
19.10.2018;

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 ;

-HCL nr.44 din 28.04.2015 privind aprobarea aderării Comunei Coşna la Asociaţia 
Grupul de Acţiune Locală „Bazinul Domelor” în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin 
Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei;

-Hotărârea nr.l din 19.12.2016 privind stabilirea cotizaţiei membrilor ASOCIAŢIEI 
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BAZINUL DORNELOR;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2, art.45 alin.l şi art.115 alin.l litera „b”, din 
Legea nr.215/2011 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă plata cotizaţiei anuale aferentă anului 2018, datorată de Comuna 
Coşna, judeţul Suceava la Asociaţia Grupului Local de Acţiune Bazinul Domelor, în cuantum 
de 10.000 lei.

Art.2.Primarul comunei Coşna, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, prin Sef Serviciu din cadrai aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei 
Prefectului Judeţul Suceava şi factorilor interesaţi în termenul prevăzut de lege, precum şi 
afişare la sedktţ Primăriei comunei Coşna.
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