ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 83 / 2022
privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la
asociaţiile în care are calitate de membru
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 84/23.06.2022, referatul de aprobare al primarului
orașului Geoagiu nr. 84/23.06.2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orasul
Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membru, raportul de specialitate al
Compartimentului Implementare Proiecte nr. 88/23.06.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate ale Consiliului local Geoagiu înregistrate sub nr. 234/27.06.2022, nr. 245/27.06.2022 și nr.
256/27.06.2022;
Reținând:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orasului Geoagiu nr. 126 din 10.12.2010 prin care s-a
aprobat participarea oraşului Geoagiu, în calitate de membru asociat, la constituirea Asociaţiei
“SARGEŢIA GAL I”, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al orasului Geoagiu nr. 44/14.04.2015
privind participarea UAT Oras Geoagiu ca membru cu drepturi depline in cadrul Asociației Sargeția
GAL 1, în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală în perioada 2015 – 2020; Ținând seama
de faptul că potrivit statului Asociației Sargeția GAL 1, modificat, cotizația anuală datorată de membrii –
unități administrativ -teritoriale este de 5.000 lei;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al orasului Geoagiu nr. nr. 116 / 27.11.2020 privind
aprobarea asocierii orasului Geoagiu ca membru fondator la înființarea “ASOCIAȚIEI STAȚIUNILOR
TURISTICE (AST)”. Ținând seama de faptul că potrivit statului Asociației și a hotărârii Consiliului
Diector al AST, cotizația anuală datorată de membrii – unități administrativ -teritoriale este de 5.000 lei;
- Prevederile Anexei nr. 5 la HGR nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile HGR nr. 1072 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru
unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
În conformitate cu prevederile actelor constitutive şi ale statutelor asociaţiilor de interes public
menţionate anterior, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Geoagiu;
În baza prevederilor art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 89, art. 90 si art. 91 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la:
- Asociația Sargeția GAL 1, în sumă de 5.000 lei,
- Asociatia Națională a Stațiunilor Balneare si Balneoclimatice din România, în sumă de 3.000 lei.
- Asociatia Stațiunilor Turistice (AST), în sumă de 5.000 lei.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara;
- Primarului oraşului Geoagiu;Compartimentului buget- financiar, Se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare.
Geoagiu, 29.06.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Coca Nicolaie
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” ,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8

