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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 12 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.135 
privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Huşi la Asociaţia pentru Dezvoltare 

Intercomunitară a judeţului Vaslui pe anul 2017 

 

              Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui;  

 

            Având în vedere: 

  Expunerea de motive privind aprobarea cotizaţiei  Municipiului Huşi 

la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pe 

anul 2017; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

            În conformitate cu prevederile art.13
2
(2) lit.i) din Statutul Asociaţiei pentru 

Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui, ale Hotărârii AGA nr.3 din 

25.01.2017 a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui 

privind aprobarea cotizaţiei membrilor asociaţi pentru anul 2017, ale OG nr. 

26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile , cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art.11, art.12 alin.(1), art.36 alin.(1), (2) ,lit.e), alin.(7) lit.c) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


  Art.1. Se aprobă cotizaţia Municipiului Huşi la Asociaţia pentru Dezvoltare 

Intercomunitară a judeţului Vaslui pe anul 2017, în cuantum de 32.500 lei / an. 

 

            Art.2. Cotizaţia menţionată la art.1 va fi prevăzută în bugetul local la titlul 

„Alte cheltuieli - Asociaţii şi fundaţii” şi va fi achitata anual pe baza facturilor 

emise de către Aparatul Tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 

judeţului Vaslui. 

 

           Art.3. Cotizaţia stabilită pentru anul 2017 va avea ca destinaţie finanţarea 

cheltuielilor de funcţionare ale  asociaţiei. 

 

          Art.4. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 din Statutul Asociaţiei pentru 

Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui cu privire la cotizaţia fixată ţinând 

cont de puterea economică a unităţilor administrativ- teritoriale şi de numărul de 

locuitori care urmează a fi deservit de infrastructură realizată prin proiectul 

„Sistem integrat de Management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”. 

 

           Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  
 

 

                                                                                      HUŞI, 25 mai 2017  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

             Radu Bobârnat                                       Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


