
 

 
 H O T Ă R Â R E A  

Nr. 4  din 28 ianuarie 2016 
privind avizarea proiectului de buget ADI George Enescu pentru anul 2016 ș i desemnarea 

unei reprezentant în Adunarea Generală a Asociaț ilor (A.G.A.) pentru a vota bugetul ADI 

George Enescu pentru anul 2016    

 
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 

 Luând act de: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla, in calitate sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 7  din  14 ianuarie 2016 calitate acordata de prevederile art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, 
raportate la cele ale art.45 alin.(6), teza a II-a din Legea administatiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
comunei Pomirla, județ ul Botoș ani, înregistrat sub numărul  8  din 14 ianuarie 2016. 

 
În conformitate cu: 

-  Prevederileart. 11 – 13, art. 36, alin. 7, lit. “a”, art. 37, din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobata prin Legea nr. 246/2005,  

- HCL nr. 30/13 august 2015 privind infiintarea ADI George Enescu, 
 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Director ADI George Enescu nr. 2 pentru aprobarea 
proiectului de buget de venituri ș i cheltuieli pentru anul 2016, aprobarea siglei, 
însemnelor ș i ș tampilei, precum ș i aprobarea cotizaț iei anuale a membrilor 
asociaț iei.   

- raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  
-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului 

si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, apararea 

ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala,protectie 
copii .  
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-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si 
sport,  

 În conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÎRLA adopta prezenta hotarare 

 
 ART. 1 – Se avizează proiectul bugetului de venituri ș i cheltuieli pentru anul 
2016 al ADI George Enescu, ș i cuantumul cotizaț iei membrilor fondatori, conform 
Hotărâri nr. 2 a Consiliului Director al ADI George Enescu, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 ART. 2– Se desemnează domnul primar  Dumitru Chelariu  cu CI seria XT numar 
517479 , CNP 1681008073523  să voteze în numele și pe seama consiliului local al 
comunei Pomirla proiectul de buget al ADI George Enescu pentru anul 2016 și 
cuantumul cotizației anuale a membrilor fondatori. 
 

 ART. 3–Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Pomirla 
prin aparatul de specialitate.  

 
 ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomirla  şi 
Prefectului judeţului Botosani, ADI George Enescu şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afisare. 

 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 
  CONSILIER,                            SECRETARUL COMUNEI , 
  Maricel RUSU    Corina CHELARIU 

…………………………….………………  …………………………….……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


