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Nr. 45 / 22.06.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  

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

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de     .06.2022. 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului Comunei Măgura, nr. 6243/ 22.06.2022; 
b) raportul de specialitate nr. 6244/ 22.06.2022 întocmit de d-na Popa Maricica - 

consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări 
buget și gestiune; 

c) adresa ADIS Bacau nr. 2011/ 16.06.2022, înregistrată la UAT Comuna Măgura sub nr. 
6074/ 16.06.2022; 

d) Hotărârea AGA ADIS nr. 11/ 05.12.2019. 
 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 asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

c) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

d) Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura nr. 14/30.06.2009 privind aprobarea 
participării Comunei Măgura, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 

f) Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
 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 cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2022,  în cuantum de 6.000 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Măgura, persoanei nominalizate la 
art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului 
Bacău 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.   
Din  .                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2022 cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        

consilieri prezenţi.  

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL general al C O M U N E I  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 6243/ 22.06.2022 
 
 
 
 

REFERAT   DE  APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2022 

la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
 
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau are ca scop înfiinţarea, 
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a 
serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, 
destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente 
Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

 
În urma adresei ADIS Bacau nr. 2011/ 16.06.2022, înregistrată la UAT Comuna Măgura sub 

nr. 6074/ 16.06.2022 s-a inaintat propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cuantum 
cotizaţie anuală la patrimoniul Asociaţiei, aferentă anului 2022. 

 
Având în vedere necesităţile financiare pentru implementarea în bune condiţii a Proiectului 

„Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Bacău” şi posibilităţile de finanţare de la nivelul 
diverselor unităţi administrativ teritoriale se consideră necesar ca la patrimoniul asociaţiei cotizaţia 
să fie stabilită, în mod diferenţiat, după cum urmează: 

- .... Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 6 000 lei; .... 
 
Având în vedere cele anterior menţionate, şi rolul pe care îl are Măgura în ceea ce priveşte 

atribuţiile Asociaţiei pentru pregătirea şi aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepţie unitară, 
a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a 
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme precum şi a programelor de protecţie a mediului – 
conferite de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de art. 16, alin.3), lit.a) din Statutul Asociaţiei, supunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2022 la patrimoniul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.  

 
PRIMAR, 

Costrăș    Iordache 
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Nr. 6244/ 22.06.2022 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 
la patrimoniul   „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 

 
 
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau are ca scop înfiinţarea, 
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de 
salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia.  

În urma adresei ADIS Bacau nr. 2011/ 16.06.2022, înregistrată la UAT Comuna Măgura sub nr. 
6074/ 16.06.2022 s-a inaintat propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizaţia anuală la 
patrimoniul Asociaţiei, aferenta anului 2022. 

Astfel, având în vedere necesităţile financiare pentru implementarea în bune condiţii a Proiectului 
„Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Bacău” şi posibilităţile de finanţare de la nivelul diverselor 
unităţi administrativ teritoriale se consideră necesar ca la patrimoniul asociaţiei cotizaţia să fie stabilită, în 
mod diferenţiat,  

- .......Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 6 000 lei; ..... 
 
În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi în temeiul art.16, alin.(2), lit. k) şi art.21, alin.1) din Statutul asociaţiei, Adunarea 
Generală a Asociaţiei aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul Asociaţiei în baza unui mandat special, acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

Facem precizarea că potrivit prevederilor 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 şi ale art. 35, alin.4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  

Învederăm faptul că potrivit statutului asociaţiei judeţul va fi beneficiarul proiectului, devenind 
proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiţii în cadrul proiectului, care sunt componente ale 
infrastructurii aferente serviciilor şi care deservesc mai mulţi asociaţi. 

 
Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca necesară iniţierea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău”.  

 
 

Consilier superior, 
Popa Maricica   

 
 


