ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ

H O T Ă R Â R E A NR.6/16.02.2018
privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Baia de Arieş
la Asociaţia „Apa Alba”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş , judeţul Alba,intrunit in sedinta ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea cotizaţiei Oraşului
Baia de Arieş la Asociaţia „Apa Alba”; raportul de specialitate nr. 534/2018 al Biroului tehnic, adresa
nr. 4/05.01.2018 a Asociatiei APA ALBA, precum şi Hotararea nr. 26/2017 a Asociatiei APA ALBA;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile şi
completatările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005; ale art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art.
36 alin (7) lit. „c”, ale art. 36 alin (6) lit. „a” pct. 14 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin.( 1 ) lit. ,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă cotizaţia lunară a Oraşului Baia de Arieş la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Alba” pe anul 2018, in sumă de 800 lei / lună.
Art. 2. Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Baia de Arieş va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului financiar-contabil
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Alba”
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

