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E;3 Din 30.01 
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privind aprobarea cotizatiei aferente membrilor ADIS Bacau pentru ainil 2018 

Consiliul Local a! oratitui Comänefli, judetul Baeãu mntrunit in edinta ordinarä din data de 
30.01.2017; 

In baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaçii §i fundE4ii, cu modiflciriIe si 
completarile ulterioare, ale Legii serviciilor cornunitare de utilitäti publice or. 51/2006, cu 
modificärite i cornpletärile ulterioare, ale Legii privind finançele publice locate ni. 273/2006, Cu 

modificarile i completarile ulterioare, ale 1-Jot5r5rii Consiliului Local at Oraului Conianesti 1w. 

87/09.06.2009 privind aprobarea participArii Orasului Comanesti, din judeul Bacäu, In catitate dc 

membru fondator la inflinarea ,.Asociaçiei de Dezvoltare lntercornunitarã pentru Salubrizare 
Bacãu", precum i ale Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara pentru Salubrizarc 
Bacâu" 

Avãnd In vedere adresa Asociaiei de Dezvoltare Interconiunitara pentru Salubrizare BacL'iu 
din 08.01.2018, Inregistratä Ia Consiliul Local a1 Orau1ui Comànesti sub nr.1 8907/09.01.2018; 

Vãzând Expunerea de motive a Primarului Orasului Cornanesti nr.19428/13/16.01 .2018, 
raportul nr.19428/16.0I.2018 a! Serviciului Administratie Publicä Localä, precum i rapoartele 
comisilor tie specialitate ale Consiliului Local al Oraului Cornanesti; 

In temeiul art.45, alin.(2), lit."a" din Legea adrninistraçiei publice locale nr.2 15/2001. 
republicata, cu modificàrile i completarile ulterioare 

In terneiul art. 36 aIm. (2) lit. e), aIm (7) lit, a), al art. 45 aIm. (1), a! art. 48 aIim (2) 
precum Si a! art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administralici publice locale iw. 215/2001, 
republicata, en modiflcàrile i complctàrile ulterioare, adoptä urtnätoarea: 

Art.i. Se aproba cotizatia anuala la patrirnoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarñ 
pentru Salubrizare Bacäu", in cuanturn de 40 000 lei: 

Art.2. Se mandateaza dl. Primar Viorel MIRON, având calitatea de reprezentant at unitäii 
administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Salubrizare Bacãu, sã voteze in conforinitate cu prevederile art.1 din prezenta hotArãre, precum i 
dupö curn urmeazä 

- Pentru Judetul Bacau - 1000 000 lei; 
- Pentru Mun. Bacau - 600 000 lei; 
- Pentru Mun, Oneti -100 000 lei; 
- Pentru Mun. Moinesti si Orasele Targu-Ocna, Buhusi, Cornanesti si Darmanesti - 40 000 lei; 
- Pentru Orasul Slanic Moldova- 10000 lei 
- Pentru comune CU 0 popu!aie sub 3000 locuitori - 3 000 lei; 
- Pentru comune CU 0 popu1aie intre 3000 i 5000 locuitori - 5 000 lei; 
- Pentru comune CU 0 popuIaie intre 5000 i 10 000 locuitori —6 000 lei; 
- Pentru comune cu o popula;ie peste 10 000 locuitori - 7 000 lei. 

Art.3. Prezenta hotãrâre va ii comunicatà Prirnarulul OrauIui Cornaneti, persoanei 
nominalizate La art.2, Asociaçiei de Dezvoltare Intercornunitara pentru Salubrizare Bacau. 
Prefectului Judeçului Bacau i va fi ausA.j.cunotinta publica, in conditiile legii. 

Con trasem ii eaz a, 
Secretar ora, 

jurist Daniela C1-IIRILA 


