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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei comunei 1 Decembrie pe anul 2015 pentru Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara Euro-Apa

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de  26 februarie 2015,
Având în vedere:
-  Proiectul de Hotărâre nr. 6/18 februarie 2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie,

domnul Petre Gheorghe, privind aprobarea cotizatiei pe anul 2015 a comunei 1 Decembrie pentru
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, însoţit de expunerea de motive,

- Decizia nr. 5/06.02.2015 a Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Euro-Apa cu privire la cu privire la cuantumul cotizaţiei pentru anul 2015, la acelaşi nivel cu cel al
anului precedent,

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1503/18.02.2015,
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art. 7 lit.d) coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. c) şi lit k) din Statutul

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Euro-Apa, precum şi de prevederile art. 5 alin. (3) lit. d)
din Actul Constitutiv al ADI Euro-Apa,

In baza prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă cotizatia comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa, pentru anul 2015, în cuantum de 24 000 lei.

Art. 2 – Se mandatează domnul Popa Ionel, cetăţean român, născut la data de 27.08.1951 în
comuna Singureni, judeţul Giurgiu, domiciliat în Sat. 1 Decembrie(Com. 1 Decembrie), str. Liviu
Rebreanu, bloc 1, sc. 1, ap. 3, judeţul Ilfov, legitimat cu C.I.  seria  IF, nr. 210110, eliberată de
SPCLEP Jilava la data de 03.12.2008, având CNP 1510827400659, să voteze  în numele şi pe seama
Consiliului Local 1 Decembrie  asupra aprobarii cotizatiei anuale si a Bugetului de Venituri si
Cheltuieli al Asociatiei.

Art. 3 - Primarul comunei 1 Decembrie, prin compartimentele din aparatul său de
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Oană Adrian
Contrasemnează,

Secretar,
            Minodora Popescu
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