ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE NR.10
DIN 19.02.2018
Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 19.02.2018 in sedinta
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu
modificarile si completările ulterioare
Avand in vedere:
-Adresele ADIS Bacău(cu documentația aferentă),nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 9437/21.12.2017,respectiv nr.162/23.01.2018,înregistrată la primăria Cleja
sub nr.576/25.01.2018,rapoartele compartimentului de resort nr. 9481/21.12.2017,aprobat de către
primarul comunei,respectiv nr. 576/25.01.2018 ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.642/30.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea cuantumului
cotizaţiei pe anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău”
prevederile art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art.20 si art.21 lit.”i” 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,cu modificările si completările ulterioare
art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului cu
privire la asociaţii şi fundaţii nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Legii
serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr 273/2006 ,privind finanțele publice locale,modificată și completață, Hotararii
Consiliului Local comunei Cleja nr. 28/30.04.2009 privind aprobarea participarii comunei Cleja, din
judetul Bacau, in calitate e membru fondator la infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Salubrizare Bacău”, precum si ale Statului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubrizare Bacau”,art.23, 36, alin.(2), lit.”b” și ”d”, alin.(5), lit.”a”, 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
administratia 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;
În baza art.45 alin.(2) lit.”a”,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind
administratia publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARAȘTE:
Art.1. Se aprobă cotizaţia pe anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău”, în cuantum de 6 000 lei:
Art.2. Se mandatează dl.Iștoc Petru,primar, având calitatea de reprezentant al unităţii
administrativ teritoriale ,comuna Cleja în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din
prezenta hotărâre, precum şi după cum urmează :
Pentru Judeţul Bacău - 1000 000 lei;
Pentru Mun. Bacău – 600 000 lei;
Pentru Mun. Oneşti – 100 000 lei;
Pentru Mun. Moinesti si Orasele Targu-Ocna, Buhusi, Comanesti si Darmanesti – 40 000 lei;
Pentru Orașul Slănic Moldova- 10 000 lei

Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 3 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 5 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 6 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 7 000 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 hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei
Cleja,judetul Bacau ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,ADIS Bacău și va fi adusă la cunostința publicului ,conform prevederilor
legale ,care reglementează acest aspect.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
STOLERU ANGELICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Cons. Jur.BLEOJU ELENA

13 voturi “pentru”,1 voturi”abtineri”,1 voturi “impotrivă”,consilieri prezenți 15,consilieri in funcție 15

