CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDE ULăARAD

Avizat
Secretar

PROIECT
H O T Ă R Â R E A NR.
Din data de _______________________

Privind aprobarea cuantumul cotizațieiăcomuneiăLivadaăpeăanulă2016,
laăbugetulăAsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeă
GestioanareăaăDe euriloră
Consiliul Local Livada
Având în vedere :
- Adresa nr. 103/13.01.2016 emis deă c treă Asocia ia de Dezvoltare
Intercomunitar SistemăIntegratădeăGestionareăaăDeşeurilorăJude ul Arad;
- expunerea de motive a primarului comunei
- raportul de specialitate
- Dipozi iileăLegiiănr.ă215/2001 a administra ieiăpubliceălocale, Legii nr. 51/2006
aă serviciiloră comunitareă deă utilit iă şiă celeă aleă Legiiă nr.ă 101/2006 privind
serviciul de salubrizare, actualizate;
- Cuă...........voturiăpentru,ă...........ab ineriăşiă..........voturiăîmpotriv ,
HOT R ŞTE:
Art. 1 Seă aprob ă plataă cotiza iei Consiliului Local Livada pe anul 2016, la
bugetul Asocia iei deăDezvoltareăIntercomunitar Sistem Integrat de Gestionare
aăDeşeurilorăJude ul Arad.
Art. 2 Seăîmputerniceşte dl.ŞerbăMilitonăreprezentantăăal Consiliul Local Livada
,jude ulăAradăăcet eanăromân,ăn scutăălaădata deă24.08.1951ăăînăCrocna,ăjude ulă
Arad, domiciliat în Livada nr.219 , posesor al CI/BI seria AR, nr.316770.,
eliberat/ ădeăSPCLEPăAradăălaădataădeă19.11.2006 cuămandatăspecialăs ăaprobe
pentru anul 2016, înăAdunareaăGeneral ăaăAsociațiilorădinăcadrulă Asocia iei de
Dezvoltareă Intercomunitar Sistemă Integrată deă Gestionareă aă Deşeuriloră Jude ul
Arad,ă înă numeleă şiă peă seamaă Consiliului Local Livada cuantumul anual al
cotizațieiă înă sum ă deă 4.272,50 lei,ă prev zut ă pentruă Consiliul Local Livada iă
proiectulă bugetuluiă deă venituriă iă cheltuieliă ală Asociației, conform anexelor
ata ateăprezentei hot râri.
Art. 3 Prezentaăhot râreăseăcomunic :
- Primarul comunei Livada
- PrefectulăjudețuluiăAradă
- Asocia iei deă Dezvoltareă Intercomunitar ă Sistem Integrat de Gestionare a
DeşeurilorăJude ul Arad
Inițiatorădeăproiectăă,
erbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Secretar,
MarianaăElizaăOtl cană

COMISIA PENTRU PROGRAME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ă
ADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ă
AGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Cu privire la aprobareaăăcuantumulăcotizațieiăcomuneiăLivadaăpeăanulă2016,
laăbugetulăAsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeă
GestioanareăaăDe euriloră

Din partea comisiei mai sus amintiteăauăfostăprezen i:
- dl. Bimbo Iosif- presedinte
- dl.ăăMatişăAdrian- secretar
- d-na. Florincuta Alexandrina
- dl.ăăŞoicaăAdrian
- dl. Somesan Ionel
- dl. Cândea Andrei
- dl. Axinte Vasile
S-aă dezb tută proiectulă deă hot râreă cuă privireă aprobareaă ă cuantumulă cotizațieiă
comuneiă Livadaă peă anulă 2016,ă laă bugetulă Asociațieiă deă Dezvoltareă
Intercomunitar ă Sistemă Integrată deă Gestioanareă aă De euriloră , hot râreă careă seă
avizeaz ________________.
Preşedinte
Secretar
BimboăIosifăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMatişăAdriană

Expunere de motive

Având în vedere adresa r.
/ . .
6 tra s isă de ADISIGD şi
înregistrate la sediul Pri ăriei o . Livada u : r. 151/14.01.2016; prin care
se soli ită apro area pri tr-o hotărâre de o siliu
cuantumulă cotizațieiă
comuneiă Livadaă peă anulă 2016,ă laă bugetulă Asociațieiă deă Dezvoltareă
Intercomunitar ăSistemăIntegratădeăGestioanareăaăDe eurilor , o sider e esară
apro area a estui proie t de hotărâre .

Primar
Şer Milito

Raport de specialitate

Su se ata Ră ă el Io ela Nadia, o silier juridi î aparatul
permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei
î registrate la sediul Pri ăriei o u ei Livada u r.103/13.01.2016 de ătre
Aso iaţia de Dezvoltare I ter o u itară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor pri are se soli ită cuantumulă cotizațieiă comuneiă Livadaă peă anulă
2016,ă laă bugetulă Asociațieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă Sistemă Integrată deă
Gestioanareă aă De euriloră propun Consiliului local Livada aprobarea acestui
proie t de hotărâre .

Întocmit
C.j. Ră ă el Io ela Nadia

