
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
CONSILIUL      LOCAL    AL COMUNEI LIVEZI 
 
                                                        H O T A R A R E   
      Nr. 16    din 28.02.2017                                                               
 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău – 
ADIB”  aferent anului  2017 

 
      Consiliul Local al comunei LIVEZI, întrunit în şedinţa   ordinara  din data de  28.februarie .2017   
                  În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale  
Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau  privind aprobarea participării  comunei Livezi  , 
din judeţul Bacău, în calitate de membru  la  „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău-ADIB ”, precum şi 
ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare   Bacău-ADIB ” ; 
      Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău  nr.  103    din  08.02.2017  , 
înregistrată la Comuna Livezi   sub nr.   706      din   09.02.2017 ; 
      Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Livezi , d-nul Craciun Gioni  nr. 949       din   
22.02.2017   , Raportul compartimentului de specialitate    nr.948    din  22.02.2017  intocmit de Secretarul 
comunei Livezi , d-nul  Neica  Eusebiu .; 
       În temeiul   art. 36 alin.(1) , alin. (2) , lit. „a”, „b”, „c” , „ d” , alin.(3) , lit. „c” , alin.(4) , lit.”f”  , 
precum si art.45, alin.(1), alin.(2) , lit. „f”,  art.115, alin.  (1),   lit. «  b »      din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

                                            H O T A R A S T E  :  
 

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală   la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
ADIB”, în cuantum de  1000   lei .  

Art.2. Se mandatează d-nul CRACIUN  GIONI , Primarul comunei Livezi , judetul Bacau , având 
calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre,  precum şi 
după cum urmează : 

 
- Pentru localităţile de rangul III  cuprinse în Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată în Judeţul Bacău” – 20 000 lei; 
- Slanic Moldova – 3000 lei ; 
- Comunele cuprinse  in  Lista de investitii  prioritare  2014 – 2020  - 1000  lei . 
- Comunele  fara investitii in infrastructura  de apa  si canalizare – 100 lei  
 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2 ,Primarului comunei Livezi , 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Institutiei  Prefectului,  Judeţul Bacău şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
 
        
       PRESEDINTE  DE SEDINTA  
       CONSILIER                   SECRETAR 
                  COSTIA   DAN                                                                NEICA  EUSEBIU  
 
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate    de voturi ,    14 consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   14    voturi pentru. 
 

 
 


