
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotiza

 

Consiliul Local al Comunei Ulie

Ţinând seama de procedura premergătoare adoptării actului:

Hotărârea consiliului local al comunei Ulie

Comunei Ulies  la teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul ”Grup de Ac

Homoród-Küküllő LEADER”, reprezentat prin Asocia

Homorodmente”; 

Hotărârea consiliului local al comunei Ulie

Constitutiv și al Statutului, şi aderarea la Asociaţia GAL „

Hotărârea consiliului local al comunei Ulie

Homorod-Kukullo LEADER; Statutul asocia

Expunerea de motive, care constituie nota de fundamentare a Hotărârii nr.:

350/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 354/S/02.12.2018; Procesul verbal de afi

proiectului de Hotărâre nr.: 358/S/02.12.2018; Raportul compartimentului de specialitate 

nr.: 365/S/20.12.2018; Avizul de legalitate nr.: 366/S/20.12.2018; Avizul 

specialitate nr.: 388/S/21.12.2018;

Ținând cont de actele normative:

Art. 32-35 din Regulamentul. (UE) Nr. 1303/2013), de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi F

european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului cu modificările 

Art. 33 al. (1) din Ordonanta 26/2000 cu privire la asocia

completările ulterioare; 

Art. 7-8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările 

ulterioare; 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR.: 63/2018 

DIN 21.12.2018 

cotizației anuale pentru GAL Homorod Kukullo LEADER

Comunei Ulieș, în ședință ordinară, din data de 21.12.2018

Ţinând seama de procedura premergătoare adoptării actului: 

a consiliului local al comunei Ulieș nr.: 14/2015 privind aprobarea participării 

Comunei Ulies  la teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul ”Grup de Ac

Küküllő LEADER”, reprezentat prin Asociația Microregional

consiliului local al comunei Ulieș NR. 40/2016 privind însușirea proiectului Actului 

, şi aderarea la Asociaţia GAL „Homoród-Küküllő LEADER”

consiliului local al comunei Ulieș nr.: 4/2016 al adunării generale al asocia

; Statutul asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER;

Expunerea de motive, care constituie nota de fundamentare a Hotărârii nr.:

350/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 354/S/02.12.2018; Procesul verbal de afi

proiectului de Hotărâre nr.: 358/S/02.12.2018; Raportul compartimentului de specialitate 

nr.: 365/S/20.12.2018; Avizul de legalitate nr.: 366/S/20.12.2018; Avizul 

specialitate nr.: 388/S/21.12.2018; 

inând cont de actele normative: 

35 din Regulamentul. (UE) Nr. 1303/2013), de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

iune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi F

european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare; 

ta 26/2000 cu privire la asociații și fundații

8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările 
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ției anuale pentru GAL Homorod Kukullo LEADER 

2.2018 

privind aprobarea participării 

Comunei Ulies  la teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală 

ția Microregională ”Felso 

șirea proiectului Actului 

llő LEADER”; 

nr.: 4/2016 al adunării generale al asociaților GAL 

Kukullo LEADER; 

Expunerea de motive, care constituie nota de fundamentare a Hotărârii nr.: 

350/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 354/S/02.12.2018; Procesul verbal de afișare a 

proiectului de Hotărâre nr.: 358/S/02.12.2018; Raportul compartimentului de specialitate 

nr.: 365/S/20.12.2018; Avizul de legalitate nr.: 366/S/20.12.2018; Avizul comisiei de 

35 din Regulamentul. (UE) Nr. 1303/2013), de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

iune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

ii cu modificările și 

8 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările 
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Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnic

actelor normative, republicată (r2) 

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparen

republicată cu modificările și complet

În temeiul prevederilor art. 14; art. 36 al. (7) lit. a). coroborat cu 

45 al. (2) lit. a). și f)., art. 115 al. (1) lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administra

publică locală, republicată, cu modificările 

 

 

Art. 1. Se aprobă plata sumei de 1 euro/locuitor pentru 

LEADER pentru anul 2018 și pentru anii urm

Art. 2Se mandatează d-l 

compartimentul de contabilitate 

întreprinde demersurile necesare privind plata cotiza

Homorod-Kukullo LEADER. 

Art. 3 Împotriva prezentei Hotărâri se poate adresa autorită

prealabilă, iar în cazul în care petentul nu este mul

acesta poate fi atacat în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Harghita.

Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică

Prefectului Harghita și Asociației

 

 

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

 Orban Lukacs

  

  

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administra

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 14; art. 36 al. (7) lit. a). coroborat cu art. 36 al. (7), lit. c) şi cu art. 

și f)., art. 115 al. (1) lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administra

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă plata sumei de 1 euro/locuitor pentru asociația GAL Homorod

și pentru anii următori. 

l Gyorgy SandorprimarulComunei Ulieș, Szasz Jolan din 

compartimentul de contabilitate și persoana desemnata cu atribuții de secretar,

întreprinde demersurile necesare privind plata cotizației anuale pentru asociația GAL 

Împotriva prezentei Hotărâri se poate adresa autorității emitente cu o plângere 

are petentul nu este mulțumit cu modul de soluționare a plângerii, 

acesta poate fi atacat în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Harghita.

Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 2,

și AsociațieiGAL Homorod-Kukullo LEADER. 

ȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONTRASEMNEAZĂ

Orban Lukacs Persoana desemnată cu

atribuții de secretar

Fazakas Laszlo
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ă legislativă pentru elaborarea 

ările ulterioare; 

ă în administrația publică 

art. 36 al. (7), lit. c) şi cu art. 

și f)., art. 115 al. (1) lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administraţia 

ția GAL Homorod-Kukullo 

, Szasz Jolan din 

ții de secretar, să 

ției anuale pentru asociația GAL 

ții emitente cu o plângere 

țumit cu modul de soluționare a plângerii, 

acesta poate fi atacat în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Harghita. 

nominalizate la art. 2, Instituției 

CONTRASEMNEAZĂ 

Persoana desemnată cu 

ții de secretar 

Fazakas Laszlo 


