
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL  

MUNICIPIUL ONEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul  

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
03 februarie 2012; 
 
 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 Municipiului Oneşti nr.28/14.05.2009 privind aprobarea 
participării Municipiului Oneşti, 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 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău nr. 3/10.01.2012, înregistrată la Consiliul local al municipiului 
Oneşti sub nr.Fc 34/11.01.2012; 
 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare, Utilitati Publice şi 
Control al Activitatii de Transport, precum şi Avizul comisiei de specialitate a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti; 
 
 În temeiul art.45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, în cuantum de 30.000 lei: 
 
Art.2. Se mandatează dl. Medianu Laurenţiu, 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  - 300 000 lei; 
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- 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 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; 

în Adunarea Generală a Asociaţiei. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului 
Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ion 

 
 
                                                                                                           

Contrasemnează, 
                                                               Secretarul municipiului, 
                                                               Cons.jur. Daniel Spânu                                                                                                                                                                                                                                     
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