
                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Zona Nord - Vest 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai, prin care propune aprobarea cotizaţiei Asociației Intercomunitară Zona Nord – 

Vest ca urmare a faptului că Orașul Valea lui Mihai, este membru al Asociației, constituită 

în condițiile legii, în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, 

monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe 

raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, 

- prevederile art. 12, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, 

- Hotărârea Adunării Generale ale Asociației din data de 02 aprilie 2015, potrivit 

căreia, cotizația asociaților pentru anul 2015 este în cuantum de 100 RON/lună, 

În baza art.36, alin. (2), lit. e, alin.(7), lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă plata cotizației Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015, pentru 

Asociația Intercomunitară Zona Nord - Vest, în cuantum de 1.200 lei. 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Valea lui Mihai, prin biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

  - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

  - Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

  - Asociația Intercomunitară Zona Nord – Vest 

  - se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro 

  - la dosar 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                 Krizsán Csaba Géza                                  SECRETAR,  

                                                                                          Todor Maria  

Nr.34 din 29 aprilie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

