
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGIREŞTI 
 

 HOTĂRÂREA 
nr. 40  din 29.08.2022  

privind aprobarea cotizaţiei de membru  
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău” 

 
 Consiliul Local al Comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 
29.08.2022 
 
           Avand in vedere 

 Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  
 Referatul de aprobare al  primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 

6195/29.08.2022 
  raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 6196/29.08.2022 
  avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau,  
În baza 

 prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Consiliului Local al  comunei Măgireşti privind aprobarea participării comunei 
Măgireşti, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  Bacău” ; 

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 
1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

   
 

HOTĂRĂŞTE 
               Art. 1. Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau” –ADIB, in cuantum de 9000  lei; 

Art.2. Reprezentantul legal,  al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, domnul  Câdă Ionică  si biroul 
finaciar contabilitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti, vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate primarului comunei 
Magiresti, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 
       consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 
  Mirauta Mihai                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 

                                                            

 
Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,  .voturi împotrivă,  abţineri de cei     . consilieri locali 
prezenţi 
 


