
 

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA 

Sediul : Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19 

Nr. şi dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007 

Cod de înregistrare fiscală: 22995020 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 

  

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în şedinţă la 

data de 08.03.2021, care s-a desfășurat on-line, prin aplicația Zoom, 

Având în vedere punctele  2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi, prevederile Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 

3103/2017 privind reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și ale 

O.M.F.P. nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, 

În temeiul art. 16, alin. (2), lit. a), b) și c) din Statutul Asociației, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2020, prezentat în 

Anexa nr. 1 la această hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, conform Anexei 

nr. 2 la această hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă raportul comisiei de cenzori privind verificarea conturilor și certificarea 

bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pentru anul 2020, prezentat în Anexa nr. 3 la 

această hotărâre. 

 Art. 4 – Se aprobă bilanțul contabil, contul rezultatului exercițiului, repartizarea rezultatului 

exercițiului financiar și situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial la 

31.12.2020, prezentate în Anexa nr. 4 la această hotărâre. 

 Art. 5 – Se acordă descărcarea de gestiune membrilor Consiliului Director al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Oltenia pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 Art. 6 – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, Programul de investiții, 

dotări independente și sursele de finanțare precum și Planul anual de achiziții pentru anul 2021, 

prezentate în Anexa nr. 5 la această hotărâre. 

Art. 7– Se aprobă Proiectul Programelor și obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Oltenia pentru anul 2021, prezentat în Anexa nr. 6 la această hotărâre. 

Dată astăzi: 08.03.2021 

 

    Preşedinte,                                                                                      Secretar de şedinţă, 

           Dorin Cosmin Vasile             


