
ROMÂNIA 
JUDEłUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONE ŞTI 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaŃiei anuale la patrimoniul  
„AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 

 
 Consiliul Local al comunei Coloneşti, întrunit în şedinŃa din data de 18.03.2011; 
 În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii privind finanŃele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Coloneşti jud. Bacău nr.13 din 29.04.2009 privind aprobarea 
participării comunei Coloneşti jud. Bacău, din judeŃul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinŃarea 
„AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului „AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ; 
 Având în vedere adresa AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr.103 
din 14.03.2011 , înregistrată la Consiliul Local al com Coloneşti jud. Bacău sub nr.842 din 14.03.2011; 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului nr.866 din 16.03.2011, raportul nr.867 din 16.03.2011, 
Raportul de specilitate, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. 
Coloneşti jud. Bacău; 
 Propunrile membrilor privind aprobarea coantumului cotizaŃiei aferente anului 2011 aprobate în 
AGA din data de 10.03.2011.  
 În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.14. si 45, alin.(1), din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă cotizaŃia anuală la patrimoniul „AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău”, în cuantum de 1000 lei: 

Art.2. Se mandatează dl.Brandiu Ionel ca reprezentant al unităŃii administrativ - teritoriale în 
Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în 
conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre,  precum şi după cum urmează : 

- Pentru JudeŃul Bacău  - 300 000 lei; 
- Pentru localităŃile de rangul I – Mun. Bacău – 300 000 lei; 
- Pentru localităŃile de rangul II – Mun. Oneşti – 30 000 lei; 
- Pentru localităŃile de rangul III – 15 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaŃie sub 3000 locuitori – 1 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaŃie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaŃie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei; 
- Pentru comune cu o populaŃie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei; 

în Adunarea Generală a asociaŃiei. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului JudeŃului Bacău şi va fi adusă la cunoştinŃă publică, în 
condiŃiile legii. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                         
                      Faleş Marlena           CONTRASEMNEAZĂ 
                                          SECRETARUL COMUNEI, 
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