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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 

asociaţiilor din care face parte 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 08.02.2022;  

Luând în dezbatere:  

 - Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi a 

contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 asociaţiilor din care face parte, proiect 

inițiat de Primarul Comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate nr. 806/2022 al Compartimentului Financiar contabil; 

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 Ţinând cont de prevederile: 

- art.35 alin.(1), (3), (4) din Legea nr.273/2006-legea finanţelor publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- art. 129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobă alocarea unor sume de bani reprezentând cotizaţii şi contribuţii pentru anul 

2022, datorate de comuna Ciugud asociaţiilor din care face parte, conform anexei-parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Compartimentul Financiar- Contabil va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei 

hotărâri.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Financiar-Contabil; 
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- Asociaţiilor  menţionate în hotărâre; 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 

- 1 exemplar la dosar.  

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 08.02.2022 

Nr.17 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

92,30% din numărul consilierilor în funcţie 

 



Nr. 

crt.
Beneficiar

HCL 

aderare 

nr./data

Capitol 

bugetar
Specificaţie Decontare

Suma alocată 

total an  (lei)

1 Asociaţia Comunelor din România 5102 Cotizaţie 2022 anual 1,300

2 Asociaţia Ţara Secaşelor 5102 Cotizaţie 2022 anual 6,096

3 Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud-Sântimbru 5102 Cotizaţie 2022 lunar 2,700

4 Asociaţia Comunelor din România Filiala Alba 5102 Contribuţie 2022 -acord  audit lunar 2,000

5 Asociaţia Comunelor din România Filiala Alba 5102 Contribuţie 2022 -acord  lunar 24,000

6 Asociaţia Comunelor din România Filiala Alba 7002 Contribuţie 2022-acord lunar 30,000

7 Asociaţia APA Alba 7002 Cotizaţie 2022 lunar 500

8 Asociaţia SALUBRIS ALBA 7402 Cotizaţie 2022 anual 4,000

9 FLAG 8302 Cotizaţie 2022 anual 3,048

Președinte de ședință Contrasemnează secretar general

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2022


