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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 13 
privind aprobarea actualizării valorii cotizației pentru UAT Comuna Braniștea 

către Grupul de Acțiune Locală Mehedințiul de Sud 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1665/19.04.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 

valorii cotizației pentru UAT Comuna Braniștea, din bugetul local, către Grupul de Acțiune Locală 
Mehedințiul de Sud; 

- raportul compartimentului de specialitate 1666/19.04.2022; 
- Hotărârea nr. 3/07.01.2022 a Grupului de Acțiune Locală Mehedințiul de Sud referitor la 

actualizarea cotizației; 
- prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile HCL nr. 22/27.10.2014 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația Grup de 

Acțiune Locală Dunărea Albastră; 
- adresa nr. 5864/27.10.2016 prin care Grupul de Acțiune Locală Dunărea Albastră și-a schimbat 

denumirea în Grupul de Acțiune Locală Mehedințiul de Sud; 
- avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Braniștea; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea cotizației UAT Comuna Braniștea către Grupul de Acțiune Locală 
Mehedințiul de Sud la suma de 10000 lei pe an. 
 

Art. 2 Prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Braniștea și pe pagina de internet www.branistea.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului Comunei Braniștea și Compartimentului Financiar-Contabil. 
 

19.04.2022 
 
 
 
                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                       Secretar General, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre nr. 13 privind aprobarea actualizării valorii cotizației pentru UAT Comuna 
Braniștea către Grupul de Acțiune Locală  Mehedințiul de Sud 

  
 
   
 UAT Comuna Braniștea este membru cu drepturi depline al Grupului de Acțiune Locala Mehedințiul 
de Sud încă din anul 2014 și, în conformitate cu actul de aderare, membrii asociației au obligația să 
plătească o cotizație anuală stabilită de Adunarea Generală.  
 Importanța activării ca membru în cadrul unui Grup de Acțiune Locală este subliniată și de faptul 
că oportunitățile de finanțare a proiectelor depuse prin GAL sunt multiple, ținând cont că în noul exercițiu 
Grupurile de Acțiune Locală au la dispoziție fonduri europene nerambursabile in cuantumuri considerabile. 
 Ținând cont de faptul că prin intermediul acestui Grup de Acțiune Locală se pot realiza și 
implementa proiecte de dezvoltare locală prin obținerea de finanțări nerambursabile, în comun cu 
asociații sau individual, proiecte de care poate beneficia și localitatea noastră consider necesar și oportun 
plată cotizației de membru. 
 Inițierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat ca urmare a Hotărârii nr. 933/06.01.2020 a 
Grupului de Acțiune Locala Mehedințiul de Sud, prin care se modifică cotizația Partenerilor publici la 
10.000 RON.  
 Ținând cont de prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare: „Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de 
înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivelul 
național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în 
condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.” 
 

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma în care a fost 
inițiat. 
 

 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de Hotărâre nr. 13 privind aprobarea actualizării valorii cotizației UAT Comuna 
Braniștea către Grupul de Acțiune Locală Mehedințiul de Sud 

 

 
 
 
 U.A.T. Braniștea este membra a Asociației GAL Mehedințiul de Sud încă din anul 2014, iar în 
conformitate cu actul de aderare, membrii asociației au obligația să plătească o cotizație anuală stabilită 
de Adunarea Generală. 
 Prin Hotărârea Nr.933/06.01.2022 a Adunării Generale a Asociației GAL Mehedințiul de Sud s-a 
stabilit majorarea cotizației la 10.000 lei. 
 Ținând cont de faptul că prin intermediul acestui Grup de Acțiune Locală se pot realiza și 
implementa proiecte de dezvoltare locală prin obținerea de finanțări nerambursabile,  în comun cu 
asociații sau individual, proiecte de care poate beneficia și localitatea noastră,  consider necesar și oportun 
actualizarea valorii cotizației de membru și plată acesteia către Grupul de Acțiune Locală Mehedințiul de 
Sud 
 

Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
apreciem acest proiect ca legal și oportun, urmând ca plenul consiliului să se pronunțe prin vot. 

 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil, 
NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN 

 
 


