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privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociaiei de Dezvoltare Entereomunitara pentru
Salubrizare Bacáu"
Consiliul Local a! orauIui Comänefli, judetul Bacäu, mntrunit in edinta ordinarä din data de 27.02.201
In baza prevederilor O.G. nr.2612000 cu privire la asocia;ii i funda(ii, cu modificarile i completarile
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitäi publice nr.51/2006, Cu modificarile i eonipletarilc
ulterioare, ale Legii privind tinantele publiCe locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale l-Iotarârii Consiliului Local at Oraului Comaneti nr.87/09.06.2009 privind aprobarea participãrii
Orasului Comaneti, din jude;ul Bacãu, in calitate de membru fondator la infiinarea ,.Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau", precum 5i ale Statutului ,.Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau";
Având In vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacãu din
19.12.2016, inregistratä la Consiliul Local al 0rautui Comäneti sub nr.53508/30.12.2016;
Vazand Expunerea de motive a Primarului 0raului Comaneti nr.21099/B/02,02.2017, raportul
nr.21099/02.02.2017 al Serviciului Administratie Publica Locala, precum i rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local a! OrauIui ComAneti;
In temeiul art. 36 aIm. 2 lit. b, at art. 45 atm. 1, a! art. 48, atm. (2) i at art. 115,
aIm. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind adininistratia publicà locala, repubticatã,
cu modificarile i completarile ulterioare, adoptã urmãtoarea
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Art.1. Se aproba cotizalia anuala la patrimonial ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitara
pentru Salubrizare Bacau", in cuantum de 10.000 lei.
Art.2. Se mandateaza dl. Viorel Miron, in calitate de Primar a! UAT0raul Comanesti, avãnd
calitatea de reprezentant al unitãtii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacäu, sA voteze In conformitate cu prevederile art.] din prezenta
hotãrãre, precum i dupa cum urmeazã:
- Pentru Judetul BacAu - 450 000 lei;
- Pentru Mun. BacAu - 450 000 lei;
- Pentru Mun. Oneti - 30 000 lei;
- Pentru Mun. Moinestj si Orasu] Darmanesti- 15 000 lei;
Pentru Orasele Comnesti, Buhusi si Targu Ocna 10000 lei
- Pentru Orasul Slanic Moldova-3 000 tel
- Pentru comune CU 0 populaie sub 3000 locuitori - I 000 lei;
- Pentru comune CU 0 populalie intre 3000 i 5000 locuitori - 2 000 lei;
- Pentru comune Cu 0 populaçie intre 5000 i 10000 locuitori —2 500 lei;
- Pentru comune cu o poputaie peste 10 000 locuitori —3 500 lei.
Art.3. In cazul in care din motive obiective, Primarul unitatii administrativ-teritoriale, flu poatc
participa la lucrarile sedintetor AGA ADIS Bacau, acesta va ft inlocuit de dl. Ciobanu Adrian, avand ftinctia
de Vice-primar a! 0raului Comaneti si calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara penn-u Salubrizare BacAu si imputernicit sa
voteze in conformitate cu prevederile art. I din prezenta hotarãre.
Art.4.Plata sumei prevazute la art I se va efectua in termen de 20 Ale de Ia data prezentei.
Art.5. Prezenta hotArãre va fi comunicatä persoanelor nominalizate Ia art.2, Asocialiei de Dezvo!tarc
Intercomunitara pentru Salubrizare BacAu, Prefeetului Judetului Bacäu i va fi adusa la cunotintã publica, in
conditiile legii.
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