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Nr. 61/ 21.07.2022 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile 
Bistritei”  

 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în ședinţa ordinară din data de      
.07.2022 

Luând în dezbatare: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura dl. Costrăș Iordache, 

în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 7340/ 21.07.2022; 
b) raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7341/ 21.07.2022, întocmit de d-na Popa Maricica 

– consilier superior în cadrul Biroului Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, 
incasări buget, recuperări debite și executare silită; 

c) Hotărârea  nr. 16/ 18.12.2020 a Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) 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, 

f) O.G. nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
g) Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  
h)  Hotărârii Consiliului Local al comunei Magura nr. 8/ 06.02.2014 privind aprobarea de catre 

Consiliul Local al comunei Magura a asocierii comunei Magura  la GAL ,,Asociatia Plaiurile Bistritei – 
Programul LEADER ”. 

 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, judeţul Bacău adoptă prezenta hotărâre,  
  

Art. 1. - Se aprobă cotizaţia anuală, pentru anul 2021, la patrimoniul Asociației GAL ,,Plaiurile 
Bistritei” în cuantum de 35.000,00 lei. 

Art. 2. – Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei 

Măgura, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău, Biroului Financiar 
contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări buget, recuperări debite și executare 
silită  și Instituţiei Prefectului – județului Bacău, ”Asociatia Plaiurile Bistritei”, județul Bacău 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      .07.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi   .07.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri  
 
 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

 ELENA IRINA SILAV 

Iniţiator, 

………………….………………………… 
 
PRIMAR– IORDACHE  COSTRĂȘ  
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Nr.7340 DIN 21.07.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale 

pe anul 2021 la patrimaniul Asociatiei GAL 
Plaiurile Bistritei 

 

 Domnilor consilieri, 

 Comuna Magura este membru fondator la înfiintarea Asociatiei Gal –
Plaiurile Bistritei din anul 2014 și conform Statutului Asociației, are obligația 
cotizarii in fiecare an cu o suma stabilita prin hotararea Adunarii Generale. 

 Avand in vedere Hotararea nr. 16 din 18.12.2020, reiese ca pe anul 
2021 cuantumul cotizatiei pentru UAT-uri este de 35.000 lei. 

Acest proiect de hotărâre a mai fost pus în dezbatere în ședința 
consiliului local din data de 12.07.2021 și în 22.10.2021, când a fost respins, 
dar nici în hotărărea de buget pe anul 2022 nu s-a aprobat de dumneavoastră 
cotizația la GAL. Din dezbaterile de la acest proiect de hotărâre, din data de 
12.07.2021, s-a concluzionat că pentru aprobarea acestuia este neapărată 
nevoie ca președinta GAL să vină în sedința de consiliului local să prezinte 
activitatea acestuia. 

La ședința ordinară din 30.09.2021, dna Stoica Angelica  - manager la  
GAL s-a prezentat și a răspuns întrebărilor conslierilor locali. 

Având în vedere că vor mai fonduri pe GAL pentru primării, pentru a le 
accesa este nevoie sa fim cu plata cotizatiei la zi. 

Având în vedere acestea repun pe ordinea de zi acest proiect de 
hotărâre. 

 Prin urmare, supun aprobarii Consiliului Local, Proiectul de Hotarare 
privind aprobarea cotizației anuale pe anul 2021 la patrimoniul Asociației GAL 
– Plaiurile Bistriței. 

INITIATOR, 

PRIMAR, - Costras Iordache 



 
 
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
COMUNA  MAGURA 
BIROU FINANCIAR -  CONTABIL  
NR. 7341 / 21.07.2022  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotarare  privind aprobarea cotizatiei anuale 

pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației  GAL ,,Plaiurile Bistritei” 
 

 

                    Avand in vedere aderarea Comunei Magura in calitate de 
membru fondator la infiinantarea GAL ,, Plaiurile Bistritei ,, in data de 
06.04.2014, precum si statutul Asociatiei GAL, tinand seama de Hotararea 
nr.16/ 18.12.2020- prin care s-a stabilit pentru anul 2021 o cotizatie a 
membrilor in suma de 35.000 lei, consider că proiectul de hotarare privind 
aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL 
”Plaiurile Bistritei”  are susținerea financiara din Bugetul de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021. 

 

Consilier superior, 

POPA  MARICICA 

 


