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 HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau– 

ADIB pentru anul 2021 
 

 
     Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  21.04.2021. 

Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare a Primarului Comunei Măgura, nr. 5056/ 19.04.2021;   
b) raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5057/ 19.04.2021 al secretarului general al 

Comunei Măgura; 
c)  Adresa nr. 283/ 08.04.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB, 

inregistrata la UAT Comuna Măgura, județul Bacău sub nr. 4757/ 12.04.2021; 
d) Anexa nr.1 la Hotărârea AGA ADIB nr. 2 din 26.03.2021. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89, art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. 

(4) lit. a) și alin. (9) lit. e) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

b) O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
e) Hotararii Consiliului Local al Comunei  Măgura nr.17/11.04.2008 privind aprobarea 

participarii acesteia, in calitate de membru a “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau –  
Statutului “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Bacau – ADIB ”. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (1), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  
nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă cotizația anuală pentru anul 2021 la patrimoniul “Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Bacau” – ADIB, în cuantum de 12.000 lei, conform Anexei nr.1 la 
Hotărârea AGA ADIB nr. 2 din 26.03.2021. 

Art. 2. Se mandateaza Primarul comunei, avand calitatea de reprezentant al unitatii 
administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -
ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare,  

Art. 3.Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Prefectului Judetului Bacau şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

  
 

 
 
 

 
 
 
Nr. 35   
Din  21.04.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 21.04.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_14__, voturi „abţineri” _1__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15_ 
consilieri prezenţi.   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  


