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HOTĂRÂREA NR. 13/2019 

Aprobarea cresterii cotizatiei anuale al Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitară de 
Dezvoltare Rurala a Consiliului Judetean Harghita 

 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14martie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr. 37/S/06.03.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 38/S/06.03.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 47/S/08.03.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului juridic nr. 52/S/11.03.2019; Avizul de 
legalitate nr.: 66/S/12.03.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 86/S/14.03.2019, 

Hotărârea consiliului local al comunei Ulieș Nr.20/2013 privind aprobarea aderării Comunei 
Ulieş, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean 
Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztási Egyesülete; 

Hotărârea consiliului local al comunei Ulieș Nr. 24/2018 privind aprobarea modificării 
Statutului a Asociației de dezvoltare Rurală a Consliliului Județean Harghita; 

Adresa asociației de dezvoltare intercomunitare de dezvoltare rurală a consiliului județean 
Harghita nr. 78/2019. 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 46 al. (1) lit. a). din Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr.: 215/2001 privind administrația publică 
locală republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 26 al. (3), art. 35 al. (4) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Art.80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă plata cotizației anuale a Comunei Ulieș pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita pentru anul 2018 în 

valoare de 1789,5 lei și pentru anul 2019 în valoare de 1789,5 lei. 

Art. 2. Plata cotizației se va efectua din Bugetul local al Comunei Ulieș din Capitolul 80.02. 

Art. 3. Plata va fi efectuat la Contul bancar al Asociației de dezvoltare Intercomunitară de 

Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita: RO77RZBR0000060013015340 deschis 

la Raiffeisen Bank Miercurea Ciuc 

Art. 4. Cu îndeplinirea prezentei Hotărâri se va însărcina aparatul de specialitate a 

primarului comunei Ulieș, compartimentul de contabilitate și secretarul comunei Ulieș. 

Art. 5. Compartimentul de contabilitate va avea sarcina de a efectua operațiunile financiar-

contabile în vederea efectuării plății. 

Art. 6. Secretarul comunei Ulieș va avea sarcina de a comunica prezenta Hotărâre. 

Art. 7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată primarului, persoanei desemnate cu atribuții de 

secretar, compartimentului de contabilitate, respectiv Instituției Prefectului din Județul 

Harghita. Hotărârea se afișează pe site-ul Primăriei comunei Ulieș și la sediul Primăriei 

comunei Ulieș. 

 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orban Balazs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas Laszlo 


