
 
 

	

	
R O M Â N I A 

JUDETUL BUZĂU 
COMUNA ŢINTEŞTI		
CONSILIUL LOCAL 	

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a comunei Tintesti , prin 
Consiliul Local al comunei Tintesti , în calitate de membru asociat la Asociaţia 

Comunelor  din Romania, pentru anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Tintesti , judeţul Buzau , întrunit în şedinţă ordinară,  
avand in vedere:  
- Referatul de aprobare nr.1738/06.03..2020 al Primarului comunei Tintesti ;  
- raportul  de specialitate nr.1739/06.03..2020 al Compartimentului impozite si taxe 
locale  
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei 
Tintesti nr.2258/19.03.2020;  
- adresa nr. 500/10.01.2020 a Asociaţiei Comunlor  din România privind cotizaţia  ce 
revine comunei Tintesti , prin Consiliul Local al comunei Tintesti  pentru anul 2020;  
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si 
fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;  
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României;  
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (9) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 1.300,00 lei a Comunei 
Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti , în calitate de membru asociat, la 
Asociaţia Comunelor  din România, pentru anul 2020.  
 Se aproba contributia sub forma de cotizatie , in suma de 570 lei/luna , 
pentru Comuna Tintesti la Asociatia Comunelor - Filiala Buzau , pentru anul 
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 
Asociatia Comunelor”.  
 
Nr.19/20.03.2020 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,  
Consilier Local,                                          Pentru  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 . 


