
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL    LOCAL AL COMUNEI LIVEZI 
 
                                                          HOTĂRÂRE 
               Nr.  05  DIN 31. IANUARIE.2017      

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent  anului  2017 

 
 Consiliul Local al comunei Livezi, întrunit în şedinţa orinara  la  data de  31. IANUARIE .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, nr. 12 /29.04.2009 privind aprobarea participării Consiliului Local  al comunei Livezi , din 
judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ; 
 Având în vedere adresa   ADIS Bacău nr. 40   din  11.01.2017 ,  ce  a fost  înregistrată la Consiliul local al 
comunei Livezi sub nr. 236       din   11.01.2017 , propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Livezi, d-l Crăciun Gioni, nr.  449   din  26.01.2017 , 
Raportul compartimentului de specialitate    nr.  448  din  26.01.2017 intocmit de  Secretarul comunei Livezi , d-nul 
Neica  Eusebiu  , precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Livezi; 
 În temeiul art. 36  ,(2) , lt. „b”  si „ d’ ,  art.45, alin.(1), precum si   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 pentru Salubrizare 
Bacău”, aferent anului  2017  , în cuantum de 2500  lei, pentru   comuna  Livezi , judetul Bacau . 

Art.2. Se mandatează dl. Primar  CRACIUN  GIONI  , având calitatea de reprezentant al unităţii administrativ 
teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în 
conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre,  precum şi după cum urmează : 

- Pentru Judeţul Bacău  - 400 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul I – Mun. Bacău – 300 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul II – Mun. Oneşti – 30 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul III – 15 000 lei; 
- Pentru Orasele Comanesti, Buhusi si Targu-Ocna  - 10 000 lei ; 
- Pentru  Orasul Slanic Moldova – 3000 lei ; 
- Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei; 
- Localitatile de rangul III  referite mai  sus sunt : Mun. Moinesti  si Orasul Darmanesti ; 
- Localitatile de rangul III  referite mai  sus sunt : Mun. Moinesti  si orasele Buhusi si Tirgu Ocna. 

Art. 3. In cazul  in care  din motive obiective ,Primarul   unitatii  administrativ – teritoriale , nu poate  
participa  la lucrarile sedintelor AGA ADIS  Bacau , acesta  va fi inlocuit de d-nul  ICHIM  SORIN   , avand 
functia  de  Viceprimar   al UAT comuna Livezi , judetul Bacau  si  calitatea  de reprezentant al  unitatii 
administrativ – teritoriale in Adunarea Generala  a Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara pentru  
Salubrizare  Bacau  si imputernicit  sa voteze in conformitate  cu prevederile art. 1 din prezenta  hotarare . 
Art.4. Plata sumei prevazute  la art. 1  se va  efectua  in termen de 20 de zile de la data prezentei .  
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor  nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Institutiei  Prefectului,  Judeţul  Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 
în condiţiile legii.    
                                     

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA  
    CONSILIER            SECRETAR 

COACĂ VASILE -GABI                                                NEICA  EUSEBIU  
 

Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 consilieri  prezenti  
din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 

      


