COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. I O
Privind plata cotiza{iei comunei Costuleni in calitate de membru al Asociafiei Grupul
de Acfiune LocalI $tefan cel Mare

Consiliul,Local al comunei Costuleni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara
din 28 martie 2013;
Avdnd in vedere HCL nr. 34122.07.2010 privind participarea comunei Costuleni la
constituirea Grupului de Acliune Locali,,$tefan cel Mare".
Av6nd in vedere Hotdrirea m.418.02.2013 a AsociaJiei GAL $tefan cel Mare privind
cotizaliamembrilor Asocialiei GAL $tefan cel Mare;

Avdnd in vedere nota de fundamentare a d-nului Harabagiu Dumitru, primar al
comunei Costuleni prin care propune plata cotizatiei comunei Costuleni in calitate de
membru al GAL $tefan cel Mare inregistratd cu nr. 37118.03.2013 ;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Costuleni inregistrat
cu nr. 38/18.03.2013;

Avdnd in vedere aviz:ul favorabil al Comisiei pentru Dezvoltarea economico- sociald,
buget, finanle, administrarqa domeniului public Ai privat al comunei, servicii gi comerf,
gospodSrire comunal6 gi proteclia mediului inregistrat cu ff. 42122.03.2013
In temeiul:

-

OrdonanJei de Guvern nr.2612000 privind asociatiile gi fundafiile;
Legeanr.27312006 privind finantele publice locale;
prevederilor art. 36, alin. 2,lit.b si art. ll5 alin. 1 lit. b din Legea
privind administratie public6 locald;

nr.2l5l200l

HOTAnA$rE:
Art.1 Se aprobd platacotiza\iei comunei Costuleni in calitate de membru al Asociatiei
Grupul de Acliune Local6 $tefan cel Mare pentru anul2013 in cuantum de 10 000lei ;
Art.2 Cotiza\ia va fi pldtitd in doud tranqe egale , una in luna martie gi una cel tdrziu
in luna iunie 2013 in contul Asociafiei Grupul de Actiune Locald $tefan cel Mare deschis la

Banca Transilvania, Sucursala Anastasie Panu Iagi, cont

nr.

ROT4BTRL 0240 t20 529 8 93 5XX;
Art. 3. Hotdrdrea nr.3512012 privind alocarea din bugetul local pe anul 2013 a sumei
de 1850 Euro, reprezentdnd cotizalia anuald in calitate de membru al Asociatiei GAL $tefan
cel Mare se modificd in mod corespunzdtor;

Art. 4 Primarul gi contabilul PrimEriei Costuleni vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotirdri.

ArL 5 Secretarul comunei Costuleni va comunica copie de pe prezenta hotlrAre
primarului, contabilului PrimEriei Costuleni , Instituliei Prefectului judegului Iagi pentru
control gi legalitate gi o va face public[ prin afiqare la sediul institu]iei sau pe site-ul acesteia.
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