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HOTĂRÂREA    Nr.7 
             din 27 iunie 2012 

 

 
Privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de membru fondator,  
la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai“   pentru exerciţiul financiar,  pe  anul 2012  
           

         Consiliul Local al comunei Rîciu, judetul Mureș,  intrunit in sedinta extraordinară din 

data de 27.06.2012; 

         Având în vedere: 

         -Nota de fundamentare privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu, în 

calitate de membru fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“, pentru exerciţiul financiar pe anul 2012, 

elaborată de către d-l primar, înregistrată sub nr.2830/2012; 

        -Hotărârea  Consiliului Local  nr.3 din 15.02.2012 privind aprobarea bugetul local pe anul 

2012, coroborat  cu HCL nr.22/2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012; 

        -Hotărârea nr. 5 din 15 februarie 2012 privind participarea  comunei Rîciu în calitate de 

membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 

Gheorghe Șincai“; 

        -Prevederile art.14, Cap.V din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Transilvania Gheorghe Șincai“; 

        Analizând: 

 -Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       -Prevederile Legii nr.273/2006 privind  finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       -Prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; 

       -In temeiul art.36, alin. (2), lit.e), alin. (7) lit. c) şi art.45 alin.1 din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

hotărăşte: 

 
          Art.1.Se aproba contribuţia financiară a comunei Rîciu în calitate de membru 

fondator, în valoare de  70.387 lei,  pentru anul 2012 la bugetul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“, sumă calculată în conformitate cu 

prevederile anexei nr.1 la prezenta hotărâre (pentru anul 2012 revine suma de 41.059 lei 

lunile iunie-decembrie). 

           Art.2.Suma prevăzută la art.1 se va suporta din bugetul propriul al comunei Rîciu, pe 

anul 2012. 

           Art.3. Contribuţia unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu, prevăzută la art.1 se 

va vira în contul pus la dispoziţie de către Asociaţie conform modalităţii stabilite în statut, 

respectiv  în patru tranşe egale,  astfel: 



         -Tranşa 1  în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data 

de 15 ianuarie a fiecărui an-pentru trimestrul 1 (ianuarie-martie); 

        -Tranşa 2  în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data 

de 15 aprilie a fiecărui an-pentru trimestrul 2 (aprilie-iunie); 

        -Tranşa 3 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data 

de 15 iulie a fiecărui an-pentru trimestrul 3 (iulie-septembrie); 

        -Tranşa 4 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data 

de 15 octombrie a fiecărui an-pentru trimestrul 4 (octombrie-decembrie); 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul 

comunei Rîciu. 

        Se comunică : 

         Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 

         Primarului Comunei Rîciu; 

         Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai 

         Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin 

publicarea pe pagina de internet www comunariciu.ro. 

 

 

 

 

          Presedinte de sedinta,                                                           Contrasemneaza,                                                                     
         Vincovici Iulius-Aurelian                                                                  Secretar 
                                                                                                                      Dunca Ioan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


