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Nr. 41 / 19.05.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile   

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
.05.2022 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat 
sub nr.  5184 din 19.05.2022, prin care se propune Consiliului Local al comunei Măgura aprobarea 
contribuției Comunei Măgura la veniturile  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană 
Bacău pentru anul 2022; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5185/ 19.05.2022 întocmit de d-na Popa 
Maricica consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări 
buget și gestiune; 

c) adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău nr. 94/ 
13.05.2022, înregistrată la instituția noastră cu nr. 4999/ 13.05.2022; 

Având în vedere temeiurile juridice ale:  
a) Art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89, art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. 

(4) lit. a) și alin. (9) lit. e) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

b) O.G. nr. 26/ 2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare. 
c) Art. 13 lit. j din anexa la HCL nr. 52/ 26.08.2021 privind aprobarea modificării statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. 

(1), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind 
Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă contribuției Comunei Măgura la veniturile  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 în valoare de 5.481 lei. 
Art.2. Primarului comunei Măgura pentru duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3. Secretarului General al comunei Măgura prezenta hotarare se comunica primarului comunei 

Măguira, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău, Institutiei Prefectului - 
Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în 
monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nr.   
Din  .                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2022 cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        

consilieri prezenţi.  
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL general al C O M U N E I  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 5184 din 19.05.2022 

 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău 
 
 

Dl. Costrăş Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contribuției Comunei Măgura la veniturile  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona 
Metropolitană Bacău pentru anul 2022. 

 
În anexa la HCL nr. 52/ 26.08.2021 privind aprobarea modificării statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău, la art. 13 lit. j se prevede: 
” Art.13 Veniturile asociaţiei provin din: 

a) Contribuţii în valoare de 1 RON/an pentru fiecare locuitor din unităţile administrativ 
teritoriale membre cu rang de comună, contribuţie ce va fi aprobată de fiecare autoritate 
administrativă deliberativă în parte, prin act administrativ normativ adoptat in acest sens în 
primele 6 luni ale anului calendaristic.” 

Prin adresa nr. 94/ 13.05.2022, înregistrată la instituția noastră cu nr. 4999/ 13.05.2022 a 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău ne solicită HCL pentru 
aprobare contribuție.  

Comuna noastră este membră în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona 
Metropolitană Bacău și a depus în parteneriat cu aceasta proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

În concluzie având în vedere cele mai sus arătate, rog Consiliul Local să adopte proiectul 
de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 
 

P R I M A R, 
Costras  Iordache 
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Nr. 5185 din 19.05.2022 
 
 
 

Raport de specialitate 
 
 
 
 Analizând solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 
nr. 94/ 13.05.2022, înregistrată la instituția noastră cu nr. 4999/ 13.05.2022, prin care ni se aduce 
la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, că trebuie aprobată contribuția Comunei Măgura la 
veniturile  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 

În baza prevederilor O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare și a art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89, art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2), 
lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. a) și alin. (9) lit. e) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărăre în forma 
prezentată. 

 

 
  

Consilier superior, 
Popa Maricica 


