
ROMAhIIA
JUDETT]L BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMT]IYEIAITAZ

HOTARARE
privind aprobarea cotiza,tiei anuale la patrimoniul

,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Salubrizare Baciu'

Consiliul Local al comunei Oituz, judelul Bacdu, intrunitin gedinfa din data de 19.01.2012;
in aam, prevederilor O.G. nT.ZA1ZOOO cu privire la asocialii qi funda1ii, cu modificarile gi

completiirile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitali publice nr.5112006, cu modificirile gi
completlrile ulterioare, ale Legii privind finan{ele publice locale w.2T/2A06, cu modificirile gi
completirile ulterioare, ale Hotdrdrii Consiliului Local aI comunei Oituz nt.3.7/27.04.200g privind
aprobarea participarii comunei Oituz, din judeful Bacdu, in calitate de membru fondator la infiinlarea
,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Salubrizare Baciu", precum gi ale Statutului
,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare Bac6u" ;

Avdnd in vedere adresa Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Salubrizare Baciu nr.3
din 10.01.2012, lnregistratdla Consiliul locat oituz sub nr.379 din 11.01.2012;

VAzand Expunerea de motive a Primarului comunei Oituz nr.408/12.M.2A12, raportul
nr.407112.01.2012 al Serviciului contabilitate gi raportul comisie de specialitate din cadrul Consiliului
local;

in temeiul afi.45, alin.(l), din Legea administra{iei publice locale nr.2l5/2001, republicatd" cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare

HOTARAgTE:

Art,l. Se aprobfl cotiza[ia anuald la patrimoniul ,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard
pentru Salubrizare Bac6u"o in cuantum de 2500lei:

Art.z. Se mandateaz[ dl. OSOLO$ ION, av6nd calitatea de reprezentant al unit5rii administrativ
teritoriale ln Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Salubrizare Baciu,
sE voteze ln conformitate cu prevederile art.l din prez.errtahotirfue, precum gi dupS cum urmeaza :

- Pentru Judeful Bacdu - 300 000lei;
- Pentru localitiilile de rangul I - Mun. Bac6u - 300 000 lei;
- Pentru localitiifile de rangul II - Mun. Onegti - 30 000lei;
- Pentru localitiitile de rangul III - 15 000lei;
- Pentru comune cu o populatie sub 3000locuitori - I 000lei;
- Pentru comune cu o populatie inte 3000 gi 5000 locuitori - 2 000 lei;
- Pentru comune cu o populalie intre 5000 gi 10 000 locuitori - 2 500 lei;
- Pentru comune cu o populalie peste 10 000 locuitori - 3 500lei;

in Adunarea Generald a Asociafiei.
Art 3' Prezenta hotiirfue va fi comunicati persoanei nominalizate Ia art.2, Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Salubrizare Baciu, Prefectului Judefului Bacdu gi va fi adus6 la
cunogtinfd publicS, in condi,tiile legii.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMLIITEI,

MICU ALEXANDRU-MIRCEA
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