JUDETUL ARGE$
ORA$UL TOPOLOVENI
CoNSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TOPOLOVENI

I{OTARARE
Nr.23 din 26 martie 2020
pentru plata cotiza(iei anuale privind sus{inerea cheltuielilor materiale ocazionate de functionarea Conrpartirnentului de
auclit public intern qi a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asocia!iei rlc Dczvoltare
Intercomunitari "Consortiul Zonal Topoloveni", aferenti anului 2020

Consiliul Local al oraqului Topoloveni, judeful Argeg, intrunit in gedinfi publici ordinari

la

data de 26 martie 2020;
AvAndin vedere :

-

in calitate cle initiator
privind
cheltuielilor rrrateriale
platiicotizalieianuale
sustinerea
alproiectuluide hotdrAre referitor [a aprobarea
ocazionate de func{ionarea Compartimentului de audit public intern Ei a cheltuielilor pentru celelalte
compartimente de specialitate din cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "Consortiul Zonal
Topoloveni" aferenti anului 2020,\a acelasi nivel de 2 lei/locuitor;
- Referatulde specialitatenr.2TS3 din 20.03.2020 intocmit de secretar oras pentru proiectLrlde hotlrAre cu
titlul de mai sus;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
ViizAnd prevederile:
- HotdrArea Consiliului Local al Orasului Topoloveni nr.27 din 25 august 2016 potrivit cirreia Orasul
Topoloveni este membru al ADI-CZT;
- I-lotarArea AGA ADI-CZT nr.412018 prin care s-a mentinut acelasi nivel al cotizatiei de 2 lci/locLritor:
- Art.l29 alin.(4) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.5712019
Referatul de aprobare nr.2784 din 20.03.2020 al Primarului oraqului Topoloveni,

in temeiul xart.l39 alin.(3) lit.a) coroborat cu ar1.140 alin.(1) din Codul Administrativ aprobat prin
OUG nr.5712019;

HOTAnA$TE:

Art.l. Aprobd plata cotiza{iei, pentru anul2020, a Orasului Topoloveni cdtre Asociatiei dc Dezvoltare
IntercomunitarS "Conso4iul Zonal Topoloveni" stabilitd la nivelul de 2 (doi) lei/locuitor.
Art.2. Primarul ora;ului Topoloveni, prin personalul de specialitate din cadrul serviciLrlui

de resort,

va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3. (l) Secretarul generalaloraguluiTopoloveni comunicd prezenta hotbrAre: PrelectLrlui.judelului
'['opoloveni;
Argeg pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului si Viceprimarului OraSulLri
Serviciului Economic din cadrul primariei; Oricaror altor persoane interesate.
(2) Cornpartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunogtin{I public6 prezenta hotarAre prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "HOTARAnll-8, AUl-OI{ITATII
adresS:
DELIBERATIVE" - care poate fi accesat
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