
ROMANIA
JTIDETUL BACAU

COMLTNA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr. 26 din 28 iunie 202L

privind aprobarea cotizafiei pentru anul202l la patrimoniul
,,Asoiiatriei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Salubrizare Baciuoo

't

Consiliul Local al Comunei Buciumi, judelul Bac[u, intrunit in qedinlb ordinard in data

de 28 iunie 202I',
. Analizdnd Referatul de motivare nr.2277 din 10.06.2021 prezentat de primarul

comunei, Referatul de necesitate nr,2038 din 18.05.202I prezentat de secretarul comunei,
HotdrArea Adun[rii Generale a Asocialilor din cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari
pentru Salubrizare Baciu nr,I2 din 22.12.2020 qi Raportul de specialitate nr.2347 din
17'06'2021; 

orm Hot[rarii Consiliului Local Buciumi nr.11/19.05 .2009 privind aprobarea
participlrii Comunei Buciumi, in calitate de membru fondator la infiinlarea ,,Asocia{iei de

Dezvoltare Intercomunitarl pentru Salubrizare Bacdu", precum qi ale Statutului ,,Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitar[ pentru Salubrizare Baciu" '

YdzdndAvizul nr.2396 din 25 iunie 2021al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi;
inbazaprevederilor O.G. nr.2612000 cu privire la asocialii qi fundalii, cu modificbrile

qi complet6rile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitbli publice nr.5ID0A6, cu

modificlrile qi completlrile ulterioare, ale Legii privind finanlele publice locale nr.27312006
cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

in temeiul dispozitiilor art.90(1), art.l29(2),lit.b) qi lit.d), art129(4),lit.a), art.129(7),
lit.i), art.I39 qi art.196(1), lit.a) din Ordonanla de urgen!6 nr.5712079 privind Codul
administrativ ' 

H o r A nA g rE:

Art.1-Se aprobd cotiza\ia pentru anul 2021 la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitar[ pentru Salubrizare Bacdu", in cuantum de 5 000-lei,

Art.2-Se mandateazd domnul CozmaF[nic[, avdnd calitatea de reprezentantal unifilii
administrativ-teritoriale ?n Adunarea General[ a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitarl
pentru Salubrizare Baclu, sd voteze in conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotdr0re,
precum qi dupd cum urmeazd : \- Pentru Judepl Bacbu - 1 000 000lei;

- Pentru municipii qi oraqe cu o populalie cuprins[ intre 100 000 qi 200 000 locuitori
(Mun. Bac[u)- 600 000 lei;

- Pentru municipii qi oraEe cu o populalie cuprinsd intreZ1 001 qi 50 000 locuitori (Oraqul

Oneqti)- 80 000lei;
- Pentru municipii qi orage cu o populalie cuprinsd intre 18 501 qi 25 000 locuitori

(Moineqti qi Com6ne$ti)- 40 000lei;
- Pentru municipii si oraqe cu o populalie cuprinsbintre 10 001 qi 18 500locuitori (Tdrgu

Ocna, Dlrmbnegti gi Buhuqi)- 35 000lei;
Pentru oraEe cu o populalie cuprinsd intre 3 000 qi 10 000 locuitori (Sl6nic Moldova)-
10 000 lei;

- Pentru comune cu o populalie sub 3 000locuitori - 3 000lei;



- Pentru comune cu o populatrie intre 3001 qi 5000 locuitori - 5 000 lei;
- Pentru comune cu o popula{ie intre 5001 qi 10 000 locuitori - 6 000 lei;
- Pentru comune cu o populalie peste 10 000 locuitori - 7 000 lei,

Art.3. Hotdrtrea adoptat[ va fi comunicatb primarului comunei, persoanei nominahzatd"
la art.2, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare Bacdu, Institutiei
Prefectului Judelului Bacdu gi va fi adus6 la cunoqtint6 publicd" in condiliile legii de cbtre
secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA . CONTRASEMNEAZA,
Cons.CORN

\_v,A

Secretar genera!^-Cons.j uridico BILEI ELENA

:

Adoptatl cu urmdtorul cvorum: voturi "pentru'",/.Q voturi "impottiv6".:,, "abfineri ".:--


