U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 5
(cu privire la aprobarea:”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, de 50.000 lei la Grupul de
Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2021”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-H.C.L. Tomești cu nr. 18 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea participării Comunei Tomești,
Județul Iași, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ”Grupul de Acțiune Locală - Poiana
Vlădicăi”, aprobarea contribuției și a componenței Consiliului director al Asociației ; Hotărârea G.A.L.
Poiana Vlădicăi, înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 836/20.01.2017;
-Adresa G.A.L. Poiana Vlădicăi cu nr. 583 din 05.01.2021, înregistrată la sediul Primăriei comunei
Tomești sub nr. 143 din 06.01.2021, prin care se aduce la cunoștință despre necesitatea achitării cotizației
anuale de către U.A.T. Tomești, în sumă de 50.000 lei, pe anul 2021, în calitate de membru fondator în
Asociația G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”;
-Expunerea de motive înregistrată sub nr. 949 din 22.01.2021, a viceprimarului Comunei Tomești,
domnul Bîrleanu Pavel, cu privire la aprobarea achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021,
în sumă de 50.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”
-referatul compartimentului de specialitate cu nr. 950 din 22.01.2021, al domnului Ciotină IoanMarius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, cu privire la achitarea cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021, în sumă de 50.000
lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-proiectul de hotărâre nr. 951 din 22.01.2021, întocmit de viceprimarul comunei Tomești, domnul
Bîrleanu Pavel, cu privire la aprobarea :”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021, în
sumă de 50.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”,
proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
-avizele favorabile cu nr. 1259 din 28.01.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1),
(10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 89 coroborat cu art.129 alin. 2 lit. (b) și (e)
și cu alin. 4 lit. (a), respectiv alin. 9 lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; Codul
Civil; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 63
din Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene privind sprijinul acordat pentru dezvoltarea
rurală din Fondul European Agricol pentru dezvoltare Rurală;
Ca urmare a competențelor stabilite prin: art.129 alin. 2 lit. (b) și (e) și ale alin. 4 lit. (a), respectiv
alin. 9 lit. (c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă achitarea cotizației comunei Tomești, județul Iași, în sumă de 50.000 lei, pe
anul 2021, Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Poiana Vlădicăi, în calitate de membru
fondator al Asociației constituite mai sus.
Art.2. Primarul comunei Tomești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul general al comunei Tomeşti va transmite copii de pe prezenta hotărâre:
Primarului Comunei Tomești, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului legalităţii actelor administrative, membrilor
Consiliului director al Asociației G.A.L. Poiana Vlădicăi, altor persoane fizice sau juridice interesate.
De asemenea se vor afișa copii și în spațiile special amenajate la sediul primăriei, pentru a fi adusă la
cunoștința publicului.
Adoptată azi: 28.01.2021
Preşedinte de ședinţă,
Secretar general comună,
Consilier local, Mihaela Miron
Gabriel Mancaș

