
HOTĂRÂRE nr. 40 

Din  27 Mai 2021  

 

privind aprobarea afilierii Comunei Bucovăț ca membru cotizant  în  ,,Asociației 

pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-APDT’’ 

Consiliul Local al Comunei Bucovăț, 

Având în vedere :   

 

-Referatul prezentat cu nr.  9099/24.05.2021de dl. LUDA Ionuț Cristian, Viceprimarul 

Comunei Bucovăț privind aprobarea afilierii comunei Bucovăț ca membru cotizant in 

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis –APDT Timis ;   

- Proiectul de Hotarare nr. 42/24.05.2021initiat de viceprimarul comunei Bucovat; 

- Avizele comisiilor de specialitate;            

În temeiul prevederilor:  

- art.120 și art.121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 6 lit.e, art.8 alin.1 și alin 2 lit.c, precum și art.10 din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr 51/2006, modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

modificările și completările ulterioare; 

- Potrivit prevederilor Legii 315/2004 privind dezvoltarea regional în România, 

modificările și completările ulterioare; 

- Văzând și prevederile art.1 alin. 1 și art.2 lit.c din Ordonanța nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundați, modificările și completările ulterioare; 

- Art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației 

pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș; 

- Ordonanței Guvernului nr 26./2000 cu privire  la asociații și fundații, cu modificarile 

și completările ulterioare; 

- Art. 35 din Legea nr 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare 

-  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bucovăț; 

- Prevederile  art. 89 si aet. 90, ale art. 129 alin.(2), lit. e),  alin, (9) lit. a) si ale art. 196 

alin. (1) lit. a) ale O.U.G. 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 
 

 

R O M Â N I A  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOVĂŢ  
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HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba afilierea comunei Bucovăț ca membru cotizant în ,,Asociația pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-APDT’’. 

Art.2 Se aproba cotizatia /an in cuantum de 1 leu/locuitor. 

Art.3 Se propune desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Bucovăț în 

Adunarea Generală a ,,Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-

APDT’’ dl. LUDA Ionuț Cristian, Viceprimar al comunei Bucovăț, cetățean roman, născut la 

data de 16.05.1991 în localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, identificat  cu C.I seria TZ, 

nr.488652, eliberat de S.P.C.L.EP Timișoara la data de 10.01.2019 

Art.4 – Prezentul proiect de hotarare se comunica : 

 Instituției Prefectului - Județul Timiș- Serviciul controlul legalității actelor și 

contencios administrativ;Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane;  

 A.P.D.T. Timiș; 

 Primarului comunei Bucovăț; 

 se face publică prin afișare și publicare pe pagina www.comunabucovat.ro 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

     Bilc Calin-Dan 

  

                                               

                                                     

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva,0 voturi abtineri.                                          

La lucrarile  sedintei ordinare participa 11 consilieri locali din cei 11 consilieri alesi  

 

Contrasemneaza   pentru 

legalitate,   Conf. Art. 47 din 

Legea nr. 215/2001    

           Secretar  

GLIGOR MEDA 

 

http://www.comunabucovat.ro/

