
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINȚI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea CERU BĂCĂINȚI, nr.5, 

C.I.F. 4562079  tel. 0258700840, fax 0258700844 

 

HOTĂRÂRE NR. 8 /20.04.2021 

 

privind aprobarea transferului cotizațiilor și contribuțiilor pentru anul 2021 

datorate de comuna Ceru Băcăinți asociațiilor din care face parte 
 

Consiliul local Ceru Băcăinți, întrunit în ședință ordinară, publică din  data de 20 aprilie 

2021; 

Luând în dezbatere: 

-  proiectul de hotărâre inițiat de domnul Trif Ioan, primarul comunei Ceru Băcăinți; 

- raportul de specialitate nr. 674/2021 al compartimentului financiar-contabil, 
- referatul de aprobare al Primarului Com. Ceru-Bacainti  privind cotizatia aferenta 

anului 2021; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate; 

- Adresa nr. 69/2021 transmisa de Grup de Actiune Locala din zona Vaior Ampoiului 

si Muresului privind cotizatia aferenta anului 2021;; 

- Adresa nr nr. 30/2021 transmisa de Asociatia Apa Alba privind cotizatia aferenta 

anului 2021; 

            Vazand : 

-  Prevederile art. 90- Finantarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, si - art. 89 din 

Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
  

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență  Nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ adopta prezenta : 
 

 

 

HOTARARE 

 
 

 

 

 Art.1 Se aprobă transferul sumei de 12.200  lei reprezentând  cotizații și contribuții pentru 

anul 2021 datorate de comuna Ceru Băcăinți asociațiilor din care face parte, conform anexei 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

  

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

domnul Trif Ioan. 

 

  Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție. 

 



 

 Art.4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 

prevederilor Legii nr. 554/2004. 

 

  Art.5 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică: 

• Instituției Prefectului – Județul Alba; 
• Administrației Județeană a Finanțelor Publice Alba; 

• Trezoreriei Municipiului Alba-Iulia; 
• Primarului comunei Ceru Băcăinți; 

• Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, impozite si taxe locale, resurse umane 

și gestiunea funcției publice; 

 

  

                        
              Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

             Consilier,                                                                 Secretar general UAT 
           BORZA CIPRIAN STEFAN                                         SUCIU RALUCA  
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