
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  15/2019
Privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de

dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţul Covasna” pe anul 2019

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 30.01.2019,
Analizând Expunerea de motive, proiectul de hotărâre inițiate de primarul comunei Valea

Crișului aprecum și Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de specialitate
şi avizul secretarului comunei,
Având în vedere:

 Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  33/2009 privind  asocierea
comunei Valea Crişului  cu judeţul Covasna şi cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea
înfiinţării  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  „Sistem  integrat  de  management  al
deşeurilor în judeţul Covasna”

 Hotărârea  Adunării  Generale  a  Asociaților  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” nr 15/2017

 Adresa  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  „Sistem  integrat  de  management  al
deşeurilor în judeţul Covasna” nr 9/10.01.2019

 Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 246/2005.

 Prevederile  art.12  alin  1  din  Legea  215/2001,  potrivit  căruia  Asociațiile  de  dezvoltare
intercomunitară  se  finanțează  prin  contribuțiile  bugetelor  locale  ale  unităților  administrativ-
teritoriale membre, precum și din alte surse, în condițiile legii;

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind  administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1/- Se  aprobă cuantumul  cotizației  comunei  Valea  Crișului  la  Asociaţia  de
dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
pentru anul 2019, în sumă de  500 lei, stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților
Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  „Sistem  integrat  de  management  al  deşeurilor  în
judeţul Covasna” nr 15/06.12.2017
     ART.2/- Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crișului și Compartimentul de contabilitate din cadrul primăriei comunei Valea
Crișului.

Valea Crişului, la 30.01.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                   SECRETAR 

 KISS KÁROLY                                PANAITE ANA-DIANA


	Privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” pe anul 2019
	Valea Crişului, la 30.01.2019


