ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 24/2021
Cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este
membru, pentru anul 2021
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data
de 25 februarie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcție (15).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor pentru programe de dezvoltare economică-socială,
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice
și comerț, şi juridice și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase precum şi
avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului.
În conformitate cu prevederile:
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 46, alin. (1), lit. „a” O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:
- HCL nr. 34/2000 privind aprobarea aderării oraşului Covasna, judeţul
Covasna la Federaţia oraşelor din România;
- HCL nr. 27/2008 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unităţi
administrativ teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV, cu modificările ulterioare
- HCL nr. 124/2009 privind asocierea oraşului Covasna cu judeţul Covasna în
vederea înfiinţării Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară,, Sistem integrat de
management al deşeurilor";
- HCL nr. 31/2010 privind aderarea orasului Covasna la Asociatia
Turismului din Judetul Covasna, cu modificările ulterioare
- HCL nr. 40/2014 privind aprobarea aderării oraşului Covasna la Asociaţia
Staţiunilor Turistice şi plata cotizaţiei;
- HCL nr. 2/2015 privind asocierea oraşului Covasna în calitate de membru
fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND
KÓRHÁZ EGYESÜLET” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop;

- HCL nr. 64/2015 privind aderarea oraşului Covasna la Asociaţia „GAL
PROGRESSIO”, cu modificările și completările ulterioare
Ţinând cont de:
- Adresa nr. 31/25.01.2021, înregistrată la Primăria oraşului Covasna cu nr.
623/25.0.2021 prin care se comunică valoarea cotizaţiei oraşului Covasna aferentă
anului 2021, datorată către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” (ADI SMID);
- Adresa nr. 33/26.01.2021, înregistrată la Primăria oraşului Covasna cu nr.
825/27.01.2021, prin care se comunică valoarea cotizaţiei oraşului Covasna
aferentă anului 2021, datorată către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio;
- Adresa nr. 49/04.02.2021, prin care se comunică valoarea cotizaţiei oraşului
Covasna aferentă anului 2021, datorată către ADI AQUACOV;
- Adresa nr. 39/02.02.2021, prin care se comunică valoarea cotizaţiei oraşului
Covasna aferentă anului 2021, datorată către Asociaţia pentru dezvoltarea
turismului în judeţul Covasna;
- Adresa nr. 1/02.02.2021 a Asociației „Pro Spitalul Olandez – Pro Holland
Kórház”, înregistrată la Primăria oraşului Covasna cu nr. 1158ad/02.02.2021
- Adresa nr. 294/15.02.2021 prin care se comunică valoarea cotizaţiei a
oraşului Covasna aferentă anului 2021, datorată către Asociaţia Oraşelor din
România
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”f”,
art. 139 alin. (3) lit. ”a”, lit. ”d”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art.
243 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abțineri” a
- consilieri,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se aprobă pentru anul 2021 cotizaţia oraşului Covasna în calitate de
membru în asociațiile de dezvoltare comunitară, conform anexei la prezenta, care
face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Direcţia
Economică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOCAN IOAN - MARCEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA

Anexa la HCL nr._____/2021
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea asociației
Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și
Balneoclimaterice – Asociația Stațiunilor
Turistice
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Aquacov”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”
Asociația “Pro Spitalul Olandez”-“Pro
Holland Korház” Egyesület
Asociația Orașelor din România
Asociația „Grupul de Acțiune Locală
Progressio”

Cotizația anuală
3000 RON/an
100.000 RON/an
17.500 RON/an
15.000 RON/an
0,5 RON/ locuitor/lună, adică 5529,5 RON
(66354 RON/an),
10.000 RON/an
14451,85 RON/an

