
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADĂȘENI 

   HOTĂRÂREA 

Nr. 13 din 11 martie 2022  

 Privind aprobarea cuantumului anual al resurselor financiare alocate de la bugetul 

local destinat constituirii veniturilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-

Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

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

republicată; 

             b) art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

             c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

            d) art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) dinOrdonanţa de 

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

            e) art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

             f)  art.35, alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de :  

        Hotărârea nr. 14/28.01.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor privind aprobarea 

cuantumului anual al resurselor financiare alocate de la bugetele locale destinat constituirii 

veniturilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în 

Țara de Sus, precum și de prevederile art.7, alin.(1) și (2) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară; 

Luând act de: 



 
a) Referatul de aprobare al primarului comunei Adășeni, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 503 din 03.03.2022; 

b)  raportul contabilului comunei Adășeni, înregistrat sub nr. 504  din 03.03. 2022; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu 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 ADĂȘENI 

adoptă prezenta hotărâre: 

                   Art.1.(1)   Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Adășeni, județul 

Botoșani a sumei de 4.000 lei, reprezentând cuantumul  anual al resurselor financiare 

alocate de la bugetul local destinat constituirii veniturilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus. 

                    (2). Creditele bugetare pentru plata sumei stabilite la alin.(1) vor fi 

prevăzute în bugetul local pe anul 2022 la cap. 51.01.02-autorități executive, la titlul II-

cheltuieli cu bunuri și servicii , art. 20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri și servicii.  

                      Art. 3. - Primarul comunei Adășeni, județul Botoșani,  prin intermediul 

compartimentelor de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari. 

                     Art.4.   Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Adășni, 

Instituției Prefectului-Județul Botoșani și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-

Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus. 

 

Președinte de ședință, 

Consilier local, 

Laurențiu CIAICOFSCHI, 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretarul  general al comunei ADĂȘENI, 

Florin CÎRLAN 

 


