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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.373 

privind includerea în bugetul local a sumei de 32.500 lei, reprezentând 

cotizația de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a judetului 

Vaslui, pentru anul 2022 

 

 

 

     Consiliul local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

 Având in vedere: 

• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 

240/29.07.2021 privind aprobarea participarii Municipiului Huși,  în 

calitate de membru fondator, la constituirea Asociației "Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare 

Durabilă a Județului Vaslui"; 

• Adresa nr.4 din 14.12.2021 înaintată de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare 

Durabilă a județului Vaslui, înregistrată la Primăria municipiului 

Huși cu nr.32831/15.12.2021; 

• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 33243 din 

17.12.2021; 

• Referatul de aprobare nr. 33244 /17.12.2021 al primarului municipiului 

Huși privind includerea în bugetul local a sumei de 32.500 lei, 

reprezentând cotizația de membru fondator la constituirea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă 

a judetului Vaslui, pentru anul 2022; 

• Raportul de specialitate nr. 33246 /17.12.2021 al Direcției 

Administrație Publică Locală; 

• Raportul de specialitate nr. ……/ …..12.2021 al Direcției Economice; 

• Raportul de specialitate nr.33281din 17.12.2021 al Compartimentului 

Juridic; 
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▪ Avizul nr. 288 din 27.12.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr. 195 din 27.12.2021 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

▪ Avizul nr. 48 din 27.12.2021 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relaţii cu alte consilii locale sau organisme similare, 

relaţii externe ; 

      În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului  Romaniei nr. 

26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 35 alin. 3, 4 si 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; prevederile art. 89 – art.91 din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 129, alin. (2), lit.e), alin. (9), lit.a), art. 139, alin. (3) lit. a) si f) 

si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.Se aprobă includerea în bugetul local al municipiului Huși a sumei de 

32.500 lei reprezentând cotizația de membru fondator la constituirea Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a 

judetului Vaslui, in cuantum de 32.500 lei, pentru anul 2022. 

Art.2. Cotizatia mentionata la art.1 va fi prevazuta in bugetul local la titlul 

,,Alte cheltuieli ,,Asociatii si fundatii" si va fi achitata anual pe baza facturilor 

emise de catre Aparatul tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a județului Vaslui. 

Art.3. Cotizația stabilită va avea ca destinație finanțarea cheltuielilor de 

funcționare ale Asociației. 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huși. 
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