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HOTARARE  

pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare Bacau – ADIB 

 
 

 
Consiliul local al comuinei Colonesti judetul Bacau  
Avand in vedere: 
Prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Colonesti privind aprobarea participarii 
acesteia, in calitate de membru a “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau  ADIB ” si 
ale Statutului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Bacau – ADIB ”; 
Adresa nr. 56 din 24.02.2014, inregistrata la Primaria Comunei Colonesti sub nr.737 din 
24.02.2014, a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare  Bacau - ADIB 
Referatul nr.756 din 24.02.2014 al Comp.Tehnic Urbanism, Amenajarea Teritoriului, și 
Arhivă, Expunerea de motive a Primarului Comunei Colonesti judetul Bacau nr.758 din 
24.02.2014 pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare Bacau – ADIB, Proiectul de hotarare nr.759 din 24.02.2014 pentru aprobarea 
cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB; 
Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), d), e), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.e) și f), 
alin (6) lit.a) pct.14, art.45 alin (1)  coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) si art.117 lit.a), din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTARASTE, 
 

Art.1.Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Bacau” –ADIB, in cuantum de 500 lei; 
Art.2.Se mandateaza dl.Adragai Costel, avand calitatea de reprezentant al unitatii 
administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara 
Bacau -ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si 
dupa cum urmeaza: 
 - Pentru judeteul Bacau – 200 000 lei; 
 -Pentru localitatile de rangul I – Municipiul Bacau – 200 000 lei; 

-Pentru localitatile de rangul III cuprinse in Proiectul “Extinderea si modernizarea 
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Bacau ” – 15 000 lei ; 
 - Slanic Moldova  – 3000 lei ; 
 - Comune – 500 lei.  
 



Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Prefectului Judetului Bacau si va fi adusa la 
cunostinta publica, in conditiile legii. 
 
  
             PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemnaza                                
                      Danaila Corneliu                                                   SECRETAR AL COMUNEI 
                                                                                                                   Brandiu Ionel 
 
 
Nr.14 
Din 27.02.2014 
 
 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu ….. voturi, …… voturi împotrivă ….. abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de ……. consilieiri din 11 aleși. 
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