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ANUNȚ 

 

 
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul 

de hotarâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Frumuşiţa, a cotizaţiei de 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 

2021. 

 Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați, 

respectiv www.primaria-frumusita.ro 

 Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 25.05.2021, la adresa 

de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808. 

   

 

 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

 

 

 

 

 

Secretar general delegat al comunei, 

Crăciun Despina 

mailto:frumusita@gl.e-adm.ro
http://www.primaria-frumusita.ro/
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JUDEŢUL GALAŢI                                                                                                      

COMUNA FRUMUŞIŢA                                                                                                  

PRIMAR                                                                                                                 

Nr.2922/19.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

           La proiectul aprobarea plății, din bugetul local al UAT Frumușița, a cotizației 

de membru  al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru 

anul 2021”. 
 

 
 

Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, propun spre 

dezbatere şi deliberarea Consiliului local al comunei, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea plății, din bugetul local al UAT Frumușița, a cotizației de membru  al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 2021.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumuşiţa nr. 32 din  

07.09.2011, UAT Comuna Frumuşiţa a aderat, ca de altfel toate comunele din 

judeţul Galaţi, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, 

asociaţie constituită în scopul înfiinţării, organizării şi gestionării în comun a 

serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării acestor 

servicii. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați nr. 

296 din 11.05.2021, înregistrată la UAT Frumușița cu nr 2807/14.05.2021, ni s-a 

comunicat valoarea cotizației aferentă anului 2021, în sumă de 5.332 lei, conform 

prevederilor statutare. 

Statutul prevede, în art. 11, lit. b), o cotizaţie anuală de 1 leu/locuitor, 

populaţia comunei Frumuşiţa fiind, la data de 01.01.2021, conform datelor furnizate 

de Direcţia Judeţeană de Statistică, de 5.332 de locuitori. 

 Având în vedere cele mai sus menţionate, consider că proiectul de hotărâre 

iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate pentru a fi supus spre 

dezbatere şi deliberare în şedinţa ORDINARǍ a Consiliului local al comunei 

Frumuşiţa din data de 27.05.2021.         

 

 

 

 

 PRIMAR, 

       Stoica Paraschiv,  

 

 

 



 

JUDEŢUL GALAŢI                                                                         VIZAT: 

COMUNA FRUMUŞIŢA                                                                 Primar,     

SECRETAR                                                                                  _________ 

Nr. 2923/19.05.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

      La proiectul aprobarea plății, din bugetul local al UAT Frumușița, a cotizației de 

membru  al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 

2021”. 
 

 
 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumuşiţa nr. 32 din  

07.09.2011, UAT Comuna Frumuşiţa a aderat, ca de altfel toate comunele din 

judeţul Galaţi, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, 

asociaţie constituită în scopul înfiinţării, organizării şi gestionării în comun a 

serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării acestor 

servicii. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați nr. 

296 din 11.05.2021, înregistrată la UAT Frumușița cu nr. 2807/14.05.2021, ni s-a 

comunicat valoarea cotizației aferentă anului 2021, în sumă de 5.332 lei, conform 

prevederilor statutare. 

Statutul prevede, în art. 11, lit. b), o cotizaţie anuală de 1 leu/locuitor, 

populaţia comunei Frumuşiţa fiind, la data de 01.01.2021, conform datelor furnizate 

de Direcţia Judeţeană de Statistică, de 5.332 de locuitori. 

 

 

 Având în vedere cele mai sus menţionate, consider că proiectul de hotărâre 

iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate pentru a fi supus spre 

dezbatere şi deliberare în şedinţa ORDINARǍ a Consiliului local al comunei 

Frumuşiţa din data de 27.05.2021.          

 

Secretar general delegat comună, 

                                                           Crăciun Despina  
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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA 
________________________________________________________________ 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

            Privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Frumuşiţa, a cotizaţiei de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2021.  

 
 

INIŢIATOR: 

 

PRIMAR, 

STOICA PARASCHIV 

 

AVIZE NECESARE: 

- AVIZUL COMISIILOR DE SPECIALITATE 

ALE CONSILIULUI LOCAL FRUMUŞIŢA 

( COMISIA 1, COMISIA 2, COMISIA 3); 

- RAPORTUL SECRETARULUI DELEGAT AL 

COMUNEI. 

 

 
 

PROIECTUL SE VA LUA ÎN DISCUŢIE LA 

ŞEDINŢA ORDINARǍ DIN:  
 

 
ESTE DE COMPETENŢA CONSILIULUI LOCAL SǍ ADOPTE HOTǍRÂREA CU 

MAJORITATEA CONSILIERILOR LOCALI ÎN FUNCŢIE (ART. 139 DIN OUG NR. 57/03.07.2019 

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV). 

 
 
 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T. FRUMUŞIŢA 

CRĂCIUN DESPINA 

 
 
 
 
CONSILIERI IN FUNCŢIE =  

CONSILIERI PREZENŢI =  

CONSILIERI ABSENŢI =  

ABSENT MOTIVAT =  

ABSENT NEMOTIVAT =    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA FRUMUŞIŢA 

- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

 

PROIECT DE  HOTARÂRE 

 
 
 

             Privind : aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Frumuşiţa, a cotizaţiei de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2021.  
 

 

Iniţiator : Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi. 

Data depunerii: Înregistrat la nr.2922/19.05.2021  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA, JUDEŢUL  GALAŢI, întrunit 

în şedinţa ORDINARǍ din data …….., la care participă un număr de….. consilieri, 

din totalul de…. consilieri în funcţie, adoptă prezenta hotărâre cu un cvorum de ….. 

voturi „pentru”,…. voturi „împotrivă” şi ….. „abţineri”. 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al iniţiatorului, Stoica Paraschiv – PRIMAR, înregistrată la 

nr. 2922/19.05.2021; 

- Raportul de specialitate al secretarului general delegat al comunei, înregistrat la nr. 

2923/19.05.2021;  

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local 

al comunei Frumuşiţa; 

- Prevederile cap. IV, art.3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind 

aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 32 din 07.09.2011 privind aderarea UAT Frumușița la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați nr. 296 din 

14.05.2021, înregistrată la UAT Frumușița cu nr. 2807/14.05.2021, prin care se 

comunică valoarea cotizației aferentă anului 2021 conform prevederilor statutare; 
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- Prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOSERV Galați; 

În baza art. 139 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrative, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al UAT Frumușița, a cotizației de membru al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați pentru anul 2021, în valoare de 

5.332 lei. 

Art. 2 – Primarul comunei Frumuşiţa se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

 Art. 3 – Secretarul general delegat al comunei Frumuşiţa va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 
 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    

                 

                   Costea Petru 

            ………………………… 

 

 

 

                                                                               Contrasemnează pentru legalitate,                                               

                    SECRETAR general delegat,                                                                                                                                                                                               

                             Crăciun Despina 

                                                                        ………………………… 
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