
R O M Â N I A  
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           HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul   
                     Asociaţiei Comunelor din Romania (ACoR) 
 
 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinară din data  de 

11.06.2020 , 

In baza prevederilor: 

O.G. nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, 

Legii privind finanţele publice locale nr.273/ 2006, cu modificările si completările ulterioare,  
Hotararea Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din Romania nr.6 din 19 februarie 2017 

pentru modificarea si completarea Hotararii nr.3/2008 privind stabilirea cotizatiei anuale datorate de 

membrii Asociaţiei Comunelor din Romania, consolidata, cu modificările si completările ulterioare, 

Hotararea Consiliului Local al comunei Brusturoasa nr.2 din 22 ianuarie 2009 privind aderarea 

comunei Brusturoasa, judeţul Bacau la Asociaţia Comunelor din Romania, 

Văzând proiectul de hotărâre si referatul de aprobare al Primarului comunei Brusturoasa, 

înregistrată sub nr.2395/28.04.2020 

Raportul nr. 2394 din 28.04.2020, al secretarului general al comunei;  

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Brusturoasa înregistrate sub 

nr. 2982, 2995și 3007 din 11.06.2020  ; 
 In temeiul art. 129 alin. 7 lit. n), art. 139 alin. 1 și art 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019   

privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art.1. Se aprobă cotizatia anuală la patrimoniul Asociaţiei Comunelor din Romania, in cuantum 

de 1.300 lei.  

Art.2. -(1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege: 

a) primarului comunei; 

b) prefectului judeţului Bacau; 

c) Asociaţiei Comunelor din Romania; 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin afişarea in locuri publice si publicarea pe pagina 

de internet, la adresa: www.Brusturoasa.ro   

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                   CONTRASEMNEAZĂ 

          Constantin Enășoaie                                 SECRETAR GENERAL AL UAT   
                Mariana-Simona OPREA  
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