
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL COMUNEI CHIŞLAZ

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra -ț ț

Barcău

Având în vedere expunerea de motive cu nr.5877 din 20 noiembrie 2018 a primarului
comunei privind aprobarea cotiza iei  la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-ț ț
Barcău,
            Văzând raportul compartimentului de resort nr.5.878 din 20 noiembrie 2018 i raportul deș
avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,
            inând seama de prevederile art.35 alin.(3) i alin.(4) din Legea finan elor publice localeȚ ș ț
nr.273/2006,cu modificările i completările ulterioare,ș

Având în vedere dispzo iile  art. 12 alin. 1) din Legea administra iei publice locale nr.ț ț
215/2001,  republicată,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  cărora aș sociaţiile  de
dezvoltare  intercomunitară  se  finanţează  prin  contribuţii  din  bugetele  locale  ale  unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii,

Luând  în  considerare  Hotărârea  Adunării  Generale  a  Asocia iei  de  Dezvoltareț
Intercomunitară Zona Bistra-Barcău nr. 636 din data de 20.11.2018, potrivit căreia contributia
asocia ilor pentru anul 2018 este în cuantum de 174.000 RON,ț

În temeiul dispoz iilor art.36  alin.(2) lit.e), alin.(7) lit.a),art. 45 şi ale art. 115 alin. 1) lit.ț
b)  din  Legea  administra iei  publice  locale  nr.  215/2001ț ,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Chişlaz,întrunit în edin ă ordinară cu 12 voturi ș ț “pentru” din
numărul total de 13 consilieri în func ie,ț

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1.  Se aprobă plata  contributiei  comunei Chişlaz pe anul 2018 către  Asocia ia deț
Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra - Barcău, în cuantum de 58.000 RON,sumă care se va
utiliza pentru plata:
-  taxelor,  avizelor  si  acordurilor  necesare  obtinerii  autorizatiei  de  construire  a  proiectului
„Modernizarea infrastructurii rutiere în ADI BISTRA-BARCĂU”;
- cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere în Asocia ia deț
Dezvoltare Intercomunitară Zona BISTRA-BARCĂU”;
- serviciilor de contabilitate.

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

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
             - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;
             - Primarului comunei Chişlaz;
             - Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra - Barcău;ț

                         - compartimentului contabilitate.
                         
            Pre edinte de edin ă,ș ș ț

            Layos Bertalan
                              Contrasemnează,
                                      Secretar,

                                                                                                                         Ioan Tiriteu
Nr.52 din 14 decembrie 2018.


