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HoTAnAREA

NR. 18
din 7 februarie 2O1g

privind aprobarea cuantumului cotizaliei oragului
Chigineu-Crig, pentru anul
2018/ la bugetul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5
Sistem rntegrat de
Gestionare a Degeurilor Judelul Arad a mandatului
special pentru aprobarea
9i
bugetului de venituri 9i chertuieri ar Asociatiei

consiliul Local al oragului chigineu cri9, intrunit in gedinld
ordinari, in data de
07,02.2019
Avdnd in vedere:

-

Iniliativa Primarului oragului Chigineu-Cri9 manifestatd prin
Expunerea de motive nr.
1084/01.02.20L8;

-

Raportul

nr'

1083/01.08.2018

al d-nei Sco(e Florina, consilier juridic in

cadrul

Compartimentului Juridic, Direclia Administralie publicd, primdria
oragului Chigineu
Cris;

-

Adresa nr' LB6TlrL'L2'20L7 a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitari Sistem Integrat de
Gestionare a Degeurilor Judelul Arad;
Hot5rdrea AGA

- ADISIGD nr. B4ILL.L2.Z0L7;

Dipozitiile Legii nr.21512001 a administraliei publice
locale, Legii

comunitare de utilitdli gi cele ale Legii

nr.

nr.

5L;Z0O6 a serviciitor

LoLl20o6 privind serviciul de salubrizare,

actualizate;

-

Prevederile

-

aprilie 200 l,republ icat5, actua lizatd a administraliei publice
locale
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din domeniul programe

-

aft.36 alin. alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr.215 din
23
de dezvoltare

socialS, buget-finanfe, administrarea domeniului public
ai privat al oragului, servicii gi
comerl pe r6ng5 consiriur Locar ar oragurui chigineu-crig;
L4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in
funcfie, la gedinld fiind prezenli 14
consilieri locali

tn temeiul art' 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit.

b

din Legea 2L51200t

Administra$iei publice locale, republicat5, cu modificdrile
9i complet5rile ulterioare

a

HorAnAsrE
Aft' 1' se aprobb plata cotizaliei

consiliului Local al oragului chigineu-crig pe anul 2018,
la
bugetul Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS
sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor

Judetul Arad.

Att' 2'

Se imputernicegte domnul Burdan Gheorghe, reprezentant
al oragului chigineu-crig,
cetbtean romdn, ndscut la data de 20.09. tg37
in com. ciumeghiu, judelul Bihor, domiciliat in
oragul chigineu-crig, str. lnfr5lirii, nr' 79, bl. F,
sc. A, et.4, ap. 11, jud. Arad, posesor al cI seria
AR, nr' 32a483, eliberatS de S.P'c.L.E.P. chigineu-crig
la data de 09.01.2007, cumandat special
s5 aprobe pentru anul 2018, in Adunarea
GeneralS a Asocialilor din cadrul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 sistem Integrat de Gestionare
a Degeurilor Judelul Arad, in numele gi pe seama
consiliului Local al oragului chigineu-crig cuantumul
anual al cotizaliei in sumd de 12556,50 lei,
prevdzuta pentru consiliul Local al oragului
chigineu-crig 9i proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli al Asociafiei, conform anexelor atagate prezentei
hot5rdri.
Art. 3, Prezenta hotdrdre se comunicd:
Institulia prefectului - Judelul Arad;

-

PrimaruluiOraguluiChigineu-Crig;

Direcliei Economice din cadrul primdriei oragului
chigineu_cri9;
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Sistem
Integrat de Gestionare a Degeurilor Judelul
Arad.
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