ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
HOTARARE NR.9
DIN 19.02.2018
Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ’’Asociaţiei de Dezvoltare Itercomunitară
Bacău-ADIB”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 19.02.2018 in sedinta
ordinara,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală ,republicată ,cu modificarile si completările ulterioare
Avand in vedere:
-adresele ADIB Bacău nr.09/10.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub
nr.217/11.01.2018,respectiv nr.36/16.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub
nr.384/16.01.2018,referatul structurii de resort nr.217/11.01.2018, aprobat de către
primar,H.C.L comuna Cleja,judeţul Bacău nr.40/03.09.2014”Privind aprobarea Listei
prioritare de investiţii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău ,aferentă perioadei
2014-2020,finanţată prin programul operaţional Sectorial Mediu ,H.CL nr. 40 /19.12.2011
privind aprobarea participării comunei Cleja,judeţul Bacău în calitate de membru a A.D.I.B
expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.479/22.01.2018 prin care
se arată necesitatea oportunitatea și legalitatea adoptarii unei hotărâri privind aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul ’’Asociaţiei de Dezvoltare Itercomunitară Bacău-ADIB” în
cuantum de 1000 lei,ca urmare a documentaţiei înaintate de ADIB
-prevederile art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie, art.20 si art.21 lit.”f”,lit.”g” și lit.’’m”
din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din
Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată
prin Legea 199/1997, art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională art.1
alin(1) şi alin(2) din O.G. nr. 26 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi
completata ,art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu
modificarile şi completările ulterioare,Legea finanţelor publice locale nr.273/2006,modificată
și completată art.23, 36, alin.(2), lit.”b” și ”d”,alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9),art.61,art.62
alin(2),art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administrația
publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul
favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr
1053,1054,1055 din 19.02.2018;
In baza art. 45 alin.(2) lit”a’’ şi lit.”f’’,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi
completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1.Se aprobă cotizaţia pentru anul 2018 la patrimoniul ’’Asociaţiei de Dezvoltare
Itercomunitară Bacău-ADIB” în cuantum de 1000 lei.
Art.2.Se mandatează dl Iştoc Petru- primar având calitatea de reprezentant al U.A.T
comuna Cleja în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,să
voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotarâre după cum urmeză:
- pentru Județul Bacău -400 000 lei;
- pentru localitățile de rangul I- Municipiul Bacău -400 000 lei;

-pentru localităţile de rangul III cuprinse in proiectul”Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Bacău-20 000 lei;
-Slănic Moldova-3000 lei;
-comunele cuprinse în listele de investiţii prioritare 2014-2020 -1000 lei;
- comunele fără investiţii în apă şi canalizare-100 lei
Art.3. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform
prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.4 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestatie de cei interesati in
conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau primarului
comunei Cleja,judetul Bacau ,Biroului financiar contabil,… din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,ADIB Bacău și va fi adusă la cunoștința publicului ,conform
prevederilor legale ,care reglementează acest aspect
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15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15

