
ROMÂNIA  
COMUNA GIOSENI 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2020 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

30.03.2020; 
 Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre nr. CL/107 din 09.03.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
              - referatul de aprobare   nr. CL/106 din 09.03.2020 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea aprobării cuantumului cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău” pentru anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. CL/105 din 09.03.2020, întocmit de către biroul contabilitate  , prin care se motivează 
în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/123/124/125 din 30.03.2020; 

- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 108 din 09.03.2020; 
În baza prevederilor: 
- O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Legii privind finantele publice locale nr. 
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată; 

Luând în considerare: 
- Hotararea Consiliului Local al comunei Gioseni nr.26/2009  privind aprobarea participarii comunei Gioseni,   

judetul Bacau, in calitate de membru fondator la infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 
Bacau”, precum si ale Statutului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr.1038/09.03.2020 ; 
- Hotărârea AGA ADIS nr.11/05.12.2019 privind aprobarea cotizației anuale aferentă fiecărui  membru al ADIS  

Bacău pentru anul 2020; 
 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), ale art.139 alin.(3) lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE : 

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

Bacău”, pentru anul 2020, în cuantum de 5.000 lei: 

Art.2. Se mandatează dl.BERNADIN TAMAȘ, in calitate de Primar al UAT comuna Girleni, 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  - 1 000 000 lei; 
-Pentru  Municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 100000 și 200000 locuitori ( mun.Bacău) – 600000 lei; 
-Pentru  Municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 25001 și 50000 locuitori ( Orașul Onești ) – 80 000 lei; 
-Pentru  Municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 18501 și 25000 locuitori    ( Mun.Moinești și Orașul Comănești ) - 
40 000 lei; 
-Pentru  Municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 10001 și 18500 locuitori    ( Orașul Târgu Ocna și Orașul 
Dărmănești, Orașul Buhuși ) - 35 000 lei; 
-Pentru orașe cu o populație cuprinsă între 3000 și 10000 locuitori ( Orașul Slănic Moldova ) – 10 000 lei; 
-Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 3 000 lei; 
-Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 5 000 lei; 
-Pentru comune cu o populaţie între 5001 şi 10 000 locuitori – 6 000 lei; 
-Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 7 000 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Gioseni, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău, Instituției Prefectului-Judeţul Bacău , biroului contabilitate, spre aducere la îndeplinire şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
Președinte de ședință 
Consilier,       

              Mihăeș Ianoș Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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