
 
 
 
 
 
  
                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE NR……… 
                                             DIN ………………… 
 
   Privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2020 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 ………………. 
 
 Având în vedere inițiativa primarului Antal Petru, 
-Adresa nr. 138/16.01.2020 de la A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad, 
înregistrată la U.A.T.Pecica cu nr. 1307/16.01.2020,, 
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare, 
-Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  
 ulterioare, 
-Prevederile art.16, alin.(2), lit.c) și k) din Statutul Asociației, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
  Administrativ, 
- In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
  administrativ, 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  plata cotizației Consiliului Local al orașului Pecica aferentă anului 2020, la 
bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 
Arad, în cuantum de …….. lei. 
Art.2. Se împuternicește domnul primar Antal Petru, reprezentant al orașului Pecica, să aprobe 
pentru anul 2020, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în numele și pe seama 
Consiliului Local Pecica cuantumul anual al cotizației în sumă de…………….lei, prevăzută pentru 
Consiliul Local Pecica și proiectul de venituri și cheltuieli al Asociației, conform anexelor atașate 
prezentei hotărâri. 
Art.3.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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