
 
ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA   NR._  13   _/2018 
PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU AL

ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA 

Consiliul local al  comunei Tomesti ,judetul Hunedoara ;
Avand in vedere :

-Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr. 7 din 07.02.2018 cu privire la retragerea
comunei Tomesti  din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” Hunedoara ;
- Expunerea de motive nr. 3/13 din 07.02.2018  a primarului comunei Tomesti privind retragerea comunei
Tomesti  din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” Hunedoara ;
- Raportul compartimentului de resort nr.4/13  din 07.02.2018  
-  Avizul  Comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, luând în dezbatere nr.5/13 din 27.03.2018 
-In conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei “ Salvital Hunedoara precum si ale art.3
alin.2,  art.42,  alin.4  ,  art.80  si  art.82   din  Legea  nr.24/2000   privind  normele  de  tehnica  legislativa
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In  temeiul  dispozitiilor  art.36  alin.(1)  ,  alin.9  art.45  alin.1  din  Legea  nr.215/2001  privind
administratia publica locala  -republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.  Aproba   retragerea  comunei  Tomestin  din  calitatea  de  membru  al   Asociatiei”Salvital”
Hunedoara incepand cu martie 2018 .

Art.2. Inceteaza plata contributiei anuale ,  in cuantum de 5 lei/locuitor/an a unitatiii administrativ-
teritoriale a comunei Tomesti .

Art.3. Inceteaza plata cotizatiei trimestriale in cuantum de 1000 lei , respectiv 4000 lei /an.
Art.4. Prezenta  hotarare  poate  fi  contestata  in  termenul  si  conditiile  Legii  nr.554/2004  a

contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
            Art.5. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti 
- Asociatiei”Salvital”Hunedoara

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                   SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 28.03.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de:
__9____ voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.


