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Presedinte de sedint - 	- 
AN/4 N Consilier local 	01\i'  

Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chirila 

MDETUil, BACIU 

@AMILOUIL 	ORASUILLE ©@MANINVII 

molD ARE 
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul 

„Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä pentru Salubrizare Baciu" 

Consiliul Local at orasului Comanesti, judetuI Bacau; 
Avand in vedere: 

- Referatul nr.34352/22.04.2013 al d-nei insp.Mihaela Aron — Serviciu Administratie publica 
locala privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS Bacau si expunerea de motive a d-lui 
ec.Viorel Miron - Primarul orasului Comanesti; 

- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local: 
In conformitate cu prevederile: 

- OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile 

completari le ulterioare ; 
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. cu  modificarile i completarile ulterioare; 
- HCL nr.87/09.06.2009 privind aprobarea participarii orasului Comanesti, jud.BacAu in calitate 

de membru fondator la infiintarea ADIS Bacau; 
- Statutului ADIS Back]; 
In temeiul art.36 alin.2, lit.b si at art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptil urmatoarea 

SLOVIRARE 
Art.1 Consiliul Local at orasului ComAnesti aproba plata de la bugetul local a cotizatiei pe anul 

2013 la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare Back.'" in cuantum 
de 15.000 lei. 

Art.2 Se mandateaza domnul ing. Nicolae Ciocan, avand calitatea de reprezentant al Orasului 
Comanesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 
Bacau, sA voteze in conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotarare, precum si dupa cum 
urmeaza: 

- pentru judetul Bacau — 300.000 lei; 
- pentru localitatile de rangul I — municipiul Bacau — 300.000 lei; 
- pentru localitatile de rangul II — municipiul Onesti —30.000 lei; 
- pentru localitatile de rangul III — 15.000 lei ; 
- pentru comune Cu o populatie sub 3.000 locuitori — 1.000 lei; 
- pentru comune cu o populatie intre 3.000 si 5.000 locuitori — 2.000 lei ; 
- pentru comune Cu o populatie intre 5.000 si 10.000 locuitori — 2.500 lei ; 
- pentru comune Cu o populatie de peste 10.000 locuitori — 3.500 lei, 

in Adunarea Generala a Asociatiei. 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 

orasului Comanesti, Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Baca!, persoanei 
nominalizate la art.2, directiilor si serviciilor interesate din cadrul VAT Orasul Comanesti, pentru 
ducere la indeplinire 


