ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN

ORA~UL BOC~A
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei pe anul 2017 catre
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ACVABANAT
Consiliul Local Bocsa intrunit in sedinta ordinara,
ill. 21/2017, comunicata si inregistrata la Primaria
orasului Bocsa sub nr. 16847/24.10.2017, anexata prezentei, prin care se aduce la
cunostinta ca nivelul cotizatiei pentru anul 2017 se mentine eel prevazut in Hotararea ill.
11/27.11.2015
a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"ACVABANAT" pentru aprobarea cotizatiei pentru anu12016,
Vazand expunerea de motive a initiatorului,
Tinand seama de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului
propriu, cat ~i rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Vazand prevederile art. 46, alin. (1), lit. a din O.G. ill. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, cat si prevederile art. 12,
alin. (1) din Legea ill. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificarile
si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11, lit. b) coroborat cu art. 16,
alin. (2), lit. k) din actul aditional la Statutul Asociatiei,
Luand in considerare prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) coroborate cu alin. (3), lit. c) si
prevederile mi. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu rnodificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere adresa

Art. 1 - Se aproba cotizatia de 1 leu/locuitor/an a orasului Bocsa, in calitate de
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ACVABANAT, respectiv 0
cotizatie de 14.000 lei/an, suma datorata semestrial.
Art. 2 - Se aproba suportarea din bugetul local al cuantumului cotizatiei de
14.000 lei pentru anul 2017 stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor, conform
Statutului asociatiei,
Art. 3 - Serviciul Economic asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art. 4 - Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in eel mult 10
zile de la adoptare primarului orasului Bocsa, Institutiei Prefectului Judetului CarasSeverin, Consiliului Judetean Caras-Severin, ADI ACV ABANAT Resita si Serviciului
Economic.
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