
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMI-INA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.27 din 30 iunie 2022

privind aprobarea cotizafiei pentru anul 2022 Ia patrimoniul
,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarl pentru Salubrizare Baciuoo

Consiliul Locdl al Comunei Buciumi, Judelul Baclu, intrunit in gedinlb ordinard in dala
'" 

de 30 tunie2022:
Ybzdnd Referatul de motivare nr.2366 din 20.06.2022 prezentat de primarul comunei,

Referatul de necesitate nr.2357 din 17.06.2022 prezentat de secretarul general al comunei,

Hotlrirea Adundrii Generale a Asocialilor din cadrul Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard
pentru Salubrizare Bac[u nr.6 din 23.05.2022 qi Raportul de specialitate nr,Q373 dinJ}.06.2022,

Conform Hotdrdrii Consiliului Local Buciumi nr.11/19,05.2009 privind aprobarea

participdrii Comunei Buciumi, in calitate de membru fondator la infiinlarea. ,,Asocialiei de

Dezvoltare Intersomunitari pentru Salubrizare Baclu", precum qi ale Statutului ,,Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitarl pentru Salubrizare Baciu" ;

Ydzdnd Avizul nr.2546 din 29.06.2022 aI Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi,
inbazaprevederilor O,G. nr.2612000 cu privire la asocialii qi fundalii, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitdli publice nr.5l12006, cv

modific[rile qi completdrile ulterioare, ale Legii privind finanlele publice locale nr.27312006, cu

modifi cdrile qi complet[rile ulterioare,
in temeiul ilispozitiilor art,90(1), art.l29(2),lit.b) qi lit.d), art.129(4),lit a), art,129(7),

lit.i) qi art.Ig6(l),lit.a) din Ordonanla de urgen![ nr,5712019 privind Codul administrativ, cu

modifi c[rile qi completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:
Art.1-Se aprobd 

:cotizatria 
pentru anul 2022la patrimoniul ,,Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitard pentru Salubrizare Bacdv", in cuantum de 5 000 lei.
Art,2-Se mandaleazd domnul Cozma Fdnic[, av0nd cahtatea de reprezentant al unitdlii

administrativ-teritoriale in Adunarea General[ a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
pentru Salubrizare Bacdu, sd voteze ?n conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotfrdre,
precum qi dup[ cum urmeazl :

- Pentru Judetul Bacbu - 1 000 000lei,
- Pentru municipii qi orage cu o populalie cuprinsi intre 100 000 gi 200 000 locuitori (Mun.

Bac[u)- OOO 000 lei;
- Pentru municipii gi orage cu o populalie cuprinsi intre 25 001 gi 50 000 locuitori (Oraqul

Onesti)- 80 000 lei;
- Pentru municipii qi oraqe cu o populalie cuprinsl intre 18 501 qi 25 000 locuitori

(mun.Moineqti qi oraqul Comineqti)- 40 000lei;
- Pentru municipii si oraqe cu o populalie cuprinsbintre 10 001 qi 18 500 locuitori (oraqul

T0rgu Ocna, oragul D[rmlneqti qi oraqul Buhuqi)- 35 000lei,
- Pentru oraqe cu o populalie cuprinsd intre 3 000 qi 10 000 locuitori ( oraqul Slbnic

Moldova)- i0 000 lei;
- Pentru comune cu o populalie sub 3 000locuitori - 3 000 lei;
- Pentru comune cu o populafie intre 3001 qi 5000 locuitori - 5 000 lei,
- Pentru comune cu o populalie intre 5001 qi 10 000 locuitori - 6 000 lei,

- Pentru comune cu o populalie peste 10 000 locuitori - 7 000 lei.



Art.3-HotArflrea va fi comunicatA primarului comunei, persoanei nominaliz atd Ia art.Z,

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar[ pentru Salubrizare Bac[u, Institutiei Prefectului
Judelului Baclu qi va fi adusd la cunoqtin{[ public6, in condiflile legii de c[tre secretarul

comunei.

DE $EDINTA,

?:.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general-_Cons.juridico BILEI ELENA-tu

)

Adoptat[ cu urm[torul cvorum: voturi "pentru-.4,3., voturi "impotrivb"... ..;

PRE$EDINTE

ffi


