
  ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BACĂU 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Nr. 172587 din 25.10.2021 

 

                                                        EXPUNERE  DE MOTIVE 

                  la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup Inovare si 

Dezvoltare Durabila Bacău” pentru anul 2021 

 

         Asociația „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” (GAL IDD Bacău) a fost 

constituită la inițiativa Municipiului Bacău, ca urmare a implementării 

proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru 

comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 

5/PI 9.vi/OS 5.1, “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”. 

 GAL IDD Bacău este reprezentată sub forma unei persoane juridice de 

drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică constituită în 

vederea implementării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare 

Locală.Strategia vizează intervenții totalizând proiecte de 7 milioane de euro, 

din care aproximativ 4,5 milioane euro vizează proiecte de infrastructură iar 2,5 

milioane euro intervenșii axate pe capital uman. 

Municipiul Bacău se incadrează în categoria localităților care pot beneficia 

de finanțare prin utilizarea instrumentelor FEDR (Fondului European de 

Dezvoltarea Europeană) și a măsurilor de tip FSE ( Fond Social European). 

Luând în considerare prevederile HCL nr.370/2017 prin care Municipiul 

Bacău a devenit membru fondator al Asociației GAL IDD Bacău precum și  

Hotărărea nr.229/28.04.2021 a Adunării Generale a Asociaților GAL IDD 

Bacău prin care Municipiului Bacău îi revine de plată contribuția pe anul 2021, 

este necesară plata cotizației de membru în valoare de 145.000 de lei . 

            Faţă de cele mai sus prezentate, rugăm autoritatea deliberativă să hotărască. 

 

                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

    N.O.P,C.S/DS-I-A-2/ex. 

 



            ROMÂNIA  

            JUDEŢUL  BACĂU 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

             Nr. 172586 din 25.10.2021 

                                                                                                                   PROIECT AVIZAT  

        SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                                                               MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                          NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

                                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                    privind plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila 

Bacău” pentru anul 2021  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                        Având în vedere: 

  - Adresa Asociaţiei ”Grup Acțiune Locală Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău nr. 

170616/18.10.2021 prin care se solicită plata cotizaţiei pentru anul 2021; 

   -Referatul nr. 172326/22.10.2021 al Cabinetului Demnitari prin care se propune plata 

cotizaţiei de membru  către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău”pentru anul 

2021; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.172587 din 

25.10.2021; 

              -Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 172588/1 din 25.10.2021;  

              -Raportul  Direcției Economice, înregistrat cu nr. 172588/2 din 25.10.2021;   

   -Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, 

modificată şi completată; 

   -Prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3),  ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) şi ale 

art. 243 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ. modificată și completată. 

 

           În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) şi alin.(14) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată: 

 

                                                                             HOTĂRĂŞTE 

              ART. 1. Se aprobă plata sumei de 145.000 lei, reprezentând cotizaţia de membru a 

municipiului Bacău, Asociaţiei ”Grup Acțiune Locală Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău 

pentru anul 2021. 

             ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Cabinet Demnitari şi Direcţia Economică. 

  ART. 3 Hotărârea va fi transmisă Primarului Municipiului Bacău, Cabinetului Demnitari, 

Direcţiei Economice, precum şi Asociaţiei ”Grup Acțiune Locală Inovare și Dezvoltare 

Durabilă” Bacău. 

             ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică 

în termen legal Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

                                                      PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                      LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
        C.S/DS-I-A-2/ex.1 



 

 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Nr. 172588/1 din 25.10.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 

de hotărâre  privind plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare 

Durabila Bacău” pentru anul 2021 

  

 

                 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

     - Prevederilor art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale,  modificată 

și completată, care precizează: 

Art. 35 (6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor 

administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu 

personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale 

acestora. 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. 

a) și b) și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 

şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în 

care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi 

expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 

dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative 

prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, 

urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 

presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin.(14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrative, modificată și completată, care precizează: 

Art.129 (1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. 

 

 



 

 

 

(14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date 

în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red. C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr.  

 

 

RAPORT 

 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup 

Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău” pentru anul 2021 

 

 

Având în vedere:  

 

- Prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

Art.35(6) Obligatiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de infratire sau de aderare a 

unitatilor administrativ-teritoriale la asociatii interne organizate la nivel national ori la organizatii 

internationale cu personalitate juridica, hotarate de autoritatile deliberative, in conditiile legii, se 

suporta din bugetele locale ale acestora 

 -Prevederile art. 129 alin. (1)și alin.(14) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată 

și completată, care precizează:  

Art. 129 (1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes 

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice 

locale sau centrale; 

(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 

celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite 

prin lege. 

 

analizând proiectul de Hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul raport de specialitate în 

conformitate cu prevederile art. 136(3) lit. ”a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

proiectul putând fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

 

    DIRECTOR EXEVUTIV, 

    MARIANA ZAMFIR 

 

 

INTOCMIT 

     TURCU AURICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 172588 din 25.10.2021 

 

 

                                                                  CĂTRE 

 

                                                     DIRECȚIA JURIDICĂ  

                                                    DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

    Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ,modificată și completată, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru către 

Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău” pentru anul 2021, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

   Vă rugăm ca până la data de 16.11.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU        SECRETARUL GENERAL AL 

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                    MUNICIPIULUI BACĂU  

         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

        

  



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU                                                          Se aprobă 

SERVICIUL CABINET PRIMAR                                                                    PRIMAR 

                                                                                                        Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
Nr. 172326 din 22.10.2021 

 

 

R E F E R A T 

 

Referitor la adresa GAL IDD Bacău nr. 303 din 14.10.2021, prin care ni se solicită 

plata cotizației aferente anului 2021 către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare 

Durabila Bacău”, totalizând suma de 145000 lei: 

 

Municipiul Bacău este membru al Asociaţiei „Grup Inovare și Dezvotare 

Durabilă” (GAL IDD Bacău) ca urmare a HCL nr. 370/25.10.2017 și în conformitate 

cu prevederile Statutului Asociației „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă”, art. 29, 

alin. 4, lit. b., Veniturile Asociației vor fi asigurate din – Cotizația anuală a membrilor 

fondatori și asociați stabilită prin Hotărârea Adunării Generale. 

 

În concordanță cu Hotărârea Adunării Generale a Asociaților „Grup Inovare 

și Dezvotare Durabilă”, nr. 54/23.07.2020, cuantumul cotizației de membru pentru anul 

2021 pe care Municipiul Bacău trebuie să o plătească este  de 145 000 lei. 

 

Asociația „Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” (GAL IDD Bacău) a fost 

constituită la inițiativa Municipiului Bacău, ca urmare a implementării proiectului “E-

STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea 

marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, 

“Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”. 

 

GAL IDD Bacău este o entitate reprezentată sub forma unei persoane juridice de 

drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea 

implementării obiectivelor prevăzute in Strategia de Dezvoltare Locală. Strategia 

vizează intervenții totalizând proiecte de 7 milioane euro, din care aproximativ 4,5 



milioane euro vizează proiecte de infrastructură, iar 2,5 milioane euro, investiții axate 

pe capital uman.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați promovarea unui proiect 

de hotărâre privind plata cotizației de membru pentru anul 2021 a municipiului 

Bacău către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău”, totalizând 

suma de 145000 lei. 

 

Anexăm alăturat următoarele: 

 

 HCL nr. 370/25.10.2017   privind aderarea Municipiului Bacău în Asociația 

„Grup Inovare și Dezvotare Durabilă” (GAL IDD Bacău); 

 

 Adresă nr. 1172326/22.10.2021, privind solicitarea de plată a cotizației de 

Membru pentru anul 2021. 

 

 Hotărârea Adunarii Generale a Asociaților Asociația „Grup Inovare și 

Dezvotare Durabilă” (GAL IDD Bacău), nr 229/28.04.2021 privind aprobarea 

cuantumului cotizației membrilor Asociației GAL IDD Bacău. 

 

 
 

CABINET DEMNITARI 

Gabriel Cojocaru 

 
 

 


