ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr. 8
Din 28 Februarie 2012

Privind: aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului local,ca membru asociat la ADI DUNAREA
Braila pe anul 2012.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit în şedinŃa ordinară la data de 28.02.2012
Avănd în vedere:
- Adresa nr.31/17.01.2012 privind propunerea cotizatiilor membrilor asociati pe anul 2012 stabilite in
conformitate cu prevederile art.23,alin.2,litera “b” din Statutul Asociatiei precum si proiectul de hotatare
pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru anul 2012;
- HCL nr.3/26.01.2012 privind acordarea unui mandate special primarului ca reprezentant al comunei in
ADI Dunarea Braila pentru a vota cotizatia membrilor asociati pentru alimentare cu apa pe anul 2012;
- Procesul nerbal al sedintei Consiliului Director al Asociatiei din data de 27.01.2012 din care rezulta
propunerea de mentinere a cuantumului cotizatiei pe anul 2011 si in anul 2012 pentru fiecare membru asociat.;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu
In temeiul prevederilor art.11,art.12 alin.1,art.36 alin. 1,2 lit. b,c,d,e,alin. 4 lit.a si e,alin.5 lit. a,alin.6
lit.a,punctual 14 si alin. 7 lit. a si c,art.37,art.45 alin. 1 si alin. 2 lit. a si d,art.62 alin. 1 si art.115 alin. 1 lit. b
din Legea nr.215 din 2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba cotizatia Consiliului local Romanu pe anul 2012 in suma de 1000 lei ron care se
mentine la nivelul cotizatiei pe anul 2011 conform propunerii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila.
Art.2. Prezenta Hotarare va fi dusă la îndeplinire de către domnul Primar Vasilache Dumitru personal prin
participarea la Adunarea Generală a AsociŃtiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Braila.
Art.3 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicată Asociastiei de
Dezvoltare Dunărea Brăila şi altor instituŃii interesate.
Prezenta Hotarare a fost adoptată în şedinŃa din data de 28.02.2012 cu un număr de __ voturi din numărul total de
11 consilieri în funcŃie,îndeplinindu-se cerinŃa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcŃie.

Preşedinte de sedinŃă,
Nicolae Marian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian
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PRIMAR,
VASILACHE DUMITRU

