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HOTARAREA NR. I96
Din data de 30.12.2021

PRIVIND APROBAREACOTIZATIEI AFERENTAANULUI 2O2I PENTRU
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRISALBA IN
SUMA DE 25.OOO LEI
Consiliul local al municipiului -Blaj, intrunit in qedinla extraordinara convocata
,.de indatl" prin procedura LA DISTA:'iTA in data de 30 decembrie 2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotlrire, prin care se propune aprobarea cotizaliei

aferenta anului 2021 pentru Asociatia tie Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba , in suma de
25.000

lei :
Analizind raportul de specialitate nr. {J580/29.11.2021

:tl Direcliei buget. finanle,
Blaj, cit si expunerea
municipiului
Primarului
al
contabilitate din cadrul aparatulu i tlc specialitate
proiectului
de hotirlre,
tle motive nr. {3579/29.10.2021 a Primarului municipiului Btaj aferenti
prin care se propune aprobarea cotizaliei aferenta anului 2021 la pentru Asociatia de Dezvoltlre
Intercomunitara Salubris Alba . in suma de 25'000 lei I
Avand in vedere adresa nr. 85/21.10.2021 inregistrata la LIAT Nlunicipiul Blaj cu nr.
t28g'l2l.l0.202l a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba prin care se comunica
Hotararea AGA Salubris Alba nr. 5/27 .09 .202lpriv in d stabilirea cuantumului cotizatiei pentru
an

ul 2021 :

Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobtre al proiectului de hotirire
nr. {8.658/28.12.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Luin6 act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
Avin<i in yedere prevederilc art.l6 alin.(2) lit. k) din actele constitutire ale asocialiei,
prgederile OUG nr.26i2000 cu privire la asocialii si fundalii cu modificirile $i completlrile
ulterioare aprobata prin Legea 27312006. lle art. 129 din OtG.nr.5712019 privind Codul
administratii, HCL Blaj nr.55/20.0{.2021 privind aprobarea bugetului local al municipiului Blaj
pentru anul 2021;
In temeiul art.l29 alin.(l), alin. (2) lit. e) si alin.(9) lit. n) precunr si ale art.l33
OtrC.n r.57l2019 privind Codul irdministrxtil ;

- ll0

din

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOrAnAqrr:

Art.l.- Consiliul local al municipiului Blaj ia act;i i;i
Generale a

insuseqte Hotlrirea Adunirii
Asociatilor nr. 5127.09.2021 Salubris Alba, conform ancxei ,parte integranta din

prezenta

hotlrire.

Art.2. - Consiliul local al municipiului Blaj aprobi alocarea sumei de 25.000 lci din bugetul
local al municipiului Blaj de la cap.7{.02, - Protectia mediului , sumi! reprezcntind cotiz{(il pentru
anul 2021 ta Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba
Art.J- Primarul municipiului Blaj. Direc(ia truget. finan1e, contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj vor ducc la indeplinire prevederile
prezentei hotl riri.
Art.{. Prezenta hotlrAre se ra comunica lnstituliei Prefectului - judclul Alba. Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Direc(iei bugct, finan{e, contabilitate
din carlrul aprratului tlc specialitate al Primarului municipiului Blaj. Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitrra Sa lu bris Alba
Art.S. a) Prezenta hotlrire se Ia supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
condi(iile OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotlrire poate fi contestat[ in termenele, condiliile qi la instan(a competenti,
stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ nr. 554 /
200.1 cu modificlrile Ei completirile ulterioare.
Art.6.-Prezentn hotlrlre a fost adoptatl cu un numrr de 19 roturi (< pentru > valabil
erprimatc.
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