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HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 23.06.2022: 

Având în vedere:  

- Adresa ADIS Bacău nr. 2011 din 16.06.2022 privind cotizația anuală aferentă fiecărui 

membru al asociației pe anul 2022; 

- Hotărârea AGA a ADIS nr. 6 din 23.05.2022 cu privire la cuntumul cotizațiilor membrilor 

ADIS pentru anul 2022; 

- Raportul de specialitate nr. 4949 din 21.06.2022 întocmit de către doamna Gurău Mihaela – 

consilier superior din cadrul Compartimentului financiar contabil; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr.  4941 din 21.06.2022; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- 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 Tamasi 

nr.19/15.05.2009 privind aprobarea participării Comunei Tamasi, 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” ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – Se aprobă cotizația anuală a Comunei Tamași, județul Bacău,  in sumă de 5000 lei la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022 

(pentru comune cu o populație între 3001 și 5000 locuitori) 

  

Art. 2 –Prevederilor prezentei hotărări vor fi duse la îndeplinire de Primarul Comunie Tamași prin 

aparatul de specialitate. 

 

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău, Instituției Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 

în condiţiile legii    

          Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                   Secretar general delegat 

              Nester Isabela                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 
Nr. 41 din 23.06.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 


