
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

UAT COMUNA HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.33/27.05.2021 

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău” 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa din data de  27.05.2021; 

În baza prevederilor 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 Helegiu nr.17/30.04.2009 

privind aprobarea participării Comunei Helegiu, 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” ; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

nr.283/08.04.2021, înregistrată la UAT Comuna Helegiu sub 

nr.2743/12.04.2021; 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu 

nr.2949/19.04.2021, referatul de specialitate nr.2950/19.04.2021 al 

Comp.Tehnic Urbanism, Amenaj.Teritoriu si Protectia Mediului, precum şi 

avizul  comisiei  de specialitate a onsiliului Local al Comunei Helegiu 

nr.16.26.05.2021; 

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificai si 

completqari ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacau” –ADIB, in cuantum de 1000 lei; 

Art.2. Se mandatează dl./d-na Magdalina Ion, având calitatea de reprezentant al 

Unităţii Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 

din prezenta hotărâre,  precum şi după cum urmează : 



 

1. Judetul Bacau Cuantum cotizatie 750.000 lei 

2. Municipiul Bacau Cuantum cotizatie 750.000 lei 

3. Municipii si orase 

Valoare investitii POIM 

  

- sub 5.000.000 euro 

- intre 5.000.000-10.000.000 

euro 

- peste 10.000.000 euro 

Cuantum cotizatie 25.000 lei 

Cuantum cotizatie 30.000 lei 

Cuantum cotizatie 35.000 lei 

4. Comune 

Valoare investitii POIM 

  

- sub 2.000.000 euro 

- intre 2.000.000-4.000.000 

euro 

- intre 4.000.000-6.000.000 

euro 

- intre 6.000.000-8.000.000 

euro 

- intre 8.000.000-10.000.000 

euro 

- peste 10.000.000 euro 

Cuantum cotizatie 3.000 lei 

Cuantum cotizatie 6.000 lei 

Cuantum cotizatie 9.000 lei 

Cuantum cotizatie 12.000 lei 

Cuantum cotizatie 15.000 lei 

Cuantum cotizatie 18.000 lei 

5. Comune fara investitii POIM Cuantum cotizatie 1.000 lei 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Helegiu, 

persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 

legii. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Astefanoia Ionut                                            
                                                                                                                                                      

Contrasemenaza 

Secretar general  

jr.Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 
 

Adoptata  cu: 

14 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

14 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


