
 
 
 
 
 
  
                                        HOTĂRÂREA NR. 13 
                                             DIN 15.02.2019 
 
   Privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2019 la bugetul A.D.I.Sistem Integrat de 
                                      Gestionare a Deșeurilor Județul Arad  
    
 Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 15.02.2019. 
 
 Având în vedere: 
-Expunere de motive a primarului, Antal Petru, 
-Raportul doamnei Luculescu Marianaș șef Serviciul protecția mediului, 
-Adresa nr. 2636/20.12.2018 de la A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad, 
înregistrată la U.A.T.Pecica cu nr. 55975/21.12.2018, 
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare, 
-Prevederile art.7, lit.a) din Statutul Asociației care specifică sursele de venit ale asociației, dintre 
care:”cotizațiile asociațiilor și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrative-
teritoriale membre”, 
-Prevederile art.11, lit.b) din Statutul Asociației, care prevede obligația asociațiilor de a plăti 
cotizația anuală în cuantumul ce a fost aprobat de A.G.A. prin BVC întocmit pentru exercițiul 
financiar al fiecărui an calendaristic, 
-Prevederile art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  17 consilieri. 
- In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  plata cotizației Consiliului Local al orașului Pecica aferentă anului 2019, la 
bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 
Arad, în cuantum de 28158 lei. 
Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Luculescu 
Mariana, șef Serviciul protecția mediului şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul  
            Arad, 
           -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, 
           -Doamna Luculescu Mariana. 
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