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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 37 DIN 27.06.2022 

 

privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău  

pentru anul 2022 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S” 

 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, întrunit in SEDINȚA ORDINARĂ din data 

de 27.06.2022; 

         Având în vedere: 

         - Adresa A.D.I.S. nr. 2011/16.06.2022, prin care se transmite Hotărârea A.G.A.-A.D.I.S. nr. 6 din 

23.05.2022 și solicită aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul A.D.I.S.;   

         - Referatul înregistrat la nr. 195/21.06.2022, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării cotizatiei aferente Comunei Oncești pentru 

anul 2022 la patrimoniul A.D.I.S Bacău; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 196/21.06.2022, la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2022 la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”; 

          - prevederile H.C.L. Oncesti nr. 8/29.04.2009 privind aprobarea participării Comunei Oncesti, 

judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău”, precum si ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău”;  

         - prevederile Hotărârii A.G.A.-A.D.I.S. nr. 6/23.05.2022 privind aprobarea cotizației anuale 

aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru 

anul 2022;                   

         - prevederile art. 46, alin. (1), lit. a) si f) din O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioar ; 

         - prevederile art. 8, alin. (3), lit. c) și ale art. 10 din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 20, lit h) si i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

         - prevederile art. 89 – 92 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 201, 202
 
și, respectiv, 203

 
din 

27.06.2022; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 133, alin. (1), ale      art. 

134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 

200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  S  T  E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă cotizația aferentă Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2022 la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”, în 

cuantum de 3.000 lei, conform Hotărârii A.G.A.-A.D.I.S. nr. 6/23.05.2022. 
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         Art. 2  - Se mandatează domnul primar PUȚEANU MIHAI-MARINEL, având calitatea de 

reprezentant al U.A.T. – Comuna Oncești în Adunarea Generala a „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău– A.D.I.S”, să voteze în conformitate cu prevederile   art. 1 

din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează: 

- Pentru Judeţul Bacău  -  1.000 000 lei; 

- Pentru  Municipiul Bacău  -  600 000 lei; 

- Pentru  Municipiul Oneşti  -   80.000 lei; 

- Pentru Municipiul Moinești și Orașul Comănești -  40.000 lei; 

- Pentru Orașul Buhuși  -  35.000 lei; 

- Pentru Orașele Târgu Ocna și Dărmănești -  35.000 lei; 

- Pentru Orașul Slănic Moldova  -  10.000 lei; 

- Pentru comune cu o populaţie sub 3.000 locuitori  –  3.000 lei; 

- Pentru comune cu o populaţie între 3.001 şi 5.000 locuitori  -  5.000 lei; 

- Pentru comune cu o populaţie între 5.001 şi 10.000 locuitori  -  6.000 lei; 

- Pentru comune cu o populaţie peste 10.000 locuitori  - 7.000 lei. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate, potrivit 

competențelor, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S,  

primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării 

legalității.  

       

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncești și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

        

         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi ___-___       ,,abţineri”  din 

numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

           CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR GENERAL, 

          MIHĂILĂ NICOLAIE                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


