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                               HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

      Nr.24 din 31.03.2022 
privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ” AQUACOV” 

 

 

a) art. 120 alin. (1) și art.121 alin. (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

d) art.7 lit.a), art.11 lit.b), art.16 alin.(2) lit.k), art.23 alin.(2) lit.b) și art.24 alin.(4) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUACOV”, cu modificările și completările 

ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

c) Hotărârea Consiliului local Dobârlău nr.39/2017 privind aderarea comunei Dobârlău la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

d) Hotărârea nr.1/2022 a Adunării generale a membrilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” privind aprobarea pentru anul 2022 a nivelului 

cotizației propuse membrilor ADI ”AQUACOV”  

e) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si 

turism 

f) Avizul secretarului general al comunei nr.24/2022 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Se aprobă plata cotizatiei pentru anul 2022, în cuantum de 3.500 lei a comunei Dobârlău 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Barbu 

Bogdan, în calitate de Primar al comunei Dobârlău și compartimentul financiar-contabilitate 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău. 

Art.3.Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

    DORIN IUGA                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 

 
 


