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HOTĂRÂREA 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2020, pentru UAT Comuna 
Ţinteşti , județul Buzău, din bugetul local, către ADI PROGAZ Buzau 2020 

 
Consiliul local al Comunei Ţinteşti ,  
Având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului comunei Ţinteşti , judetul Buzău, înregistrat cu 
numărul 2066/13.03.2020;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu numărul 2097/16.03.2020;  
- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Ţinteşti nr. 2243/19.03.2020;  
- prevederile Hotărârii Consiliului local Ţinteşti nr. 24/11.04.2019 privind aderarea 
comunei Ţinteşti, în calitate de membru asociat la Asociaţia ADI PROGAZ Buzau 2020; 
- prevederile statuluilui asociatiei, autentificat sub nr.1713/05.06.2019; 
- prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 46, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă plata cotizaţiei pe anul 2020, în sumă de 5.000 lei, pentru UAT 
Comuna Ţinteşti, județul Buzău, din bugetul local al Comunei Ţinteşti, către ADI 
PROGAZ Buzau 2020. 
Art.2 Primarul Comunei Ţinteşti, prin intermediul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.3 Secretarul comuneiŢinteşti va comunica prezenta Primarului comunei Ţinteşti, 
Compartimentului Impozite și Taxe Locale, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău şi 
ADI PROGAZ Buzau 2020.  
 
Nr.16/20.03.2020 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,  
Consilier Local,                                                    Secretar general UAT,  
Irimia Jipa            Petrescu Sandina   

Acasta hotarare a fost aprobata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta din data de 20.03.2020 , 
cu respectarea prevederilor art.139 alin (1),(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu un numar de  voturi 13 pentru ,  abtineri 0   si   voturi impotriva 0 din 
numarul total de 13 consilieri in functie si  consilieri prezenti la sedinta . 


