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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOT.ARA.RE 
Privind aprobarea cotizatiei incepand cu anul 2022 a Comunei Rebri~oara-membru in cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimerntare cu Apa side 
Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in 
~edinta ordinara in data de 27.12.2021 in prezenta a _11_ consilieri; 
-avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, mregistrat sub nr.92 
/20.12.2021 privind aprobarea cotizatiei incepand cu anul 2022 a Comunei Rebri~oara-membru in 

cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimemtare cu Apa si de 
Canalizare In j udetul B istri ta-Nasaud; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr.6657 

/20.12.2021 ; 
-Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rebri~oara privind necesitatea aprobarea cotizatiei Incepand cu anul 
2022 a Comunei Rebri~oara-membru In cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimemtare cu Apa si de Canalizare In judetul Bistrita-Nasaud, Inregistrat 
sub nr. 6658/20.12.2021 ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget , finante, activitati economice, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei , amenajarea teritoriului ,urbanism din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara, inregistrat sub nr.6743 /27.12.2021; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte , activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul 
Consiliului Local Rebrisoara, mregistrat sub nr.6744/27.12.2021; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica ,apararea ordinii 
publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala , protectia mediului 
, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 1nregistrat sub nr.6745 
/27.12.2021; 
-Adresa nr. 1370/15.12.2021 privind aprobarea valorii cotizatiei membrilor Asocitiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimerntare cu Apa si de Canalizare In judetu} 
Bistrita-Nasaud, Inregistrata la unitatea noastra sub nr. 6623/20.12.2021; 

In conformitate cu : 
-prevederile art.12 lit.b) din Statutul actualizat al Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimemtare cu Apa side Canalizare Injudeµil Bistrita-Nasaud; 



-Prevederile Hotararii nr.12 /14.12.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimerntare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud, privind aprobarea cotizatiei membrilor Asocia~ei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimerntare cu Apa si de Canalizare In judetul Bistrita-Nasaud, incepand 
cu anul 2022; 

in temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit."d"; alin.(7) lit.n) art.132 si art.196 alin.(l) 
lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modficarile si completarile ulterioare ; 

HOTARA.~TE 
ART.I Se aproba Cotizatia Comunei Rebri~oara, in calitate de membru al Asociatei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimemtare cu Apa si de Canalizare in judep.il 
Bistrita-Nasaud, fucepand cu anul 2022 In cuantum de 15.000 lei. 
ART.2 Fondurile necesare platii cotizatiei anuale de mebru al Asociatei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimerntare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistriµt
Nasaud, vor fi prevazute Tn Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Rebri~oara pentru 
anul 2022. 
ART.4 Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei prin 
compartiment contabilitate . 
ART.5 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data 
comunicarii oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul primariei 
www.primariarebrisoara.ro , precum si prin afi~are la sediul primariei . 
ART.6 Prezenta hotArare s-a adoptat de Consiliul Local Rebrisoara in sedinta ordinara din 
data de 27.12.2021, cu un numar de _9 _ voturi ,,pentru ,, _ o _ voturi ,,unpotriva ,, si _ 2 _ voturi ,, 
abtinere ,, din_ 11_ consilieri prezenti la sedinta . 
ART. 7 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Bistrita Nasaud; 
- Primarul comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Rebrisoara 
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