PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a municipiului Dorohoi pentru
anul 2010, ca membru asociat în ADI “ECOPROCES”
Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
.....................................,
analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Dorohoi la proiectul de
hotărâre şi raportul de specialitate nr 841/18.01.2010 urmare a adresei nr.364/08.01.2010
transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botoşani, prin
care se comunică Hotărârea nr. 1/05.01.2010 a AGA a ADI ECOPROCES şi Anexa nr. 3
– Cuantumul cotizaţiei anuale a asociaţilor,
având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, H.G. nr.
855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi a Statutului-cadru ale asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Dorohoi,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările ulterioare,
hotărăşte:
Art. (1) Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale a municipiului Dorohoi pentru
anul 2010, ca membru asociat în ADI “ECOPROCES”, în sumă de 11.727 lei, conform
Anexei nr. 3, care face parte integrantă din Hotărârea nr. 1/05.01.2010 a AGA a ADI
ECOPROCES.
(2) Cotizaţia se va plăti trimestrial prin virarea sumei de 2.931,75 lei până
în data de 05 a primei luni din trimestru.
Art. 2 Primarul municipiului Dorohoi , serviciile de specialitate ale primarului
municipiului Dorohoi vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Prefecturii Judeţului Botoşani;
- Consiliului Judeţean Botoşani;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES" Botoşani
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Serviciilor de specialitate: compartiment U.L.M Servicii Publice, Direcţia
Economică, Compartiment Protecţia mediului;
- Mass-mediei locale;
- Prin consultare la sediul instituţiei şi pe adresa de internet.
www.primariadorohoi.ro
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