
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
COMUNA BARCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 47 
DIN 27.12.2017 

TEL/FAX · 0236/335701 
E-MAIL: barcea_galati@hotmail.com 

privind : aprobarea platii , din bugetul local al UAT Barcea , judetul Galati a cotizatiei de membru a! 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati , pentru anul 20 17 

Initiator: Zamfir Constantin , Primarul comunei Barcea , judetul Galati. 
Nr. de imegistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 9716/14.12.2017; 

Consiliul Local al comunei Barcea , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de 
27.12.2017; 

Avand in vedere expunerea de motive imegistrata la nr. 9717/14.12.2017 a domnului 
Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ; 

A vand in vedere Raportul de specialitate imegistrat la m . 9718/14.12.2017 intocmit de 
compmiimentul de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea; 

A vand in vedere avizul comisiilor de specialitate m. 1,2 si 3 ; 
A vand in vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati m. 

608/22.11.2017, imegistrata la com una Barcea sub m. 8622/03.11.2017 prin care se comunica 
valoarea cotizariei aferenta anului 2017 conform prevederilor statutare ; 

Avand in vedere H.C.L. nr. 26/1 8.08 .2011 privind aderarea UAT Barcea Ia Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati ; 

Avand in vedere prevederile cap. VI art. 3 alin. (a) din Anexa 1 Ia H.G. nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv - cadru si a statutului - cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

A vand in vedere prevederile art. 7 lit. "a" si art. 11 lit. "b" din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ECOSER V Galati ; 

Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1) si mi. 17 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 45 alin. (2) si ale art. 115 alin. (1) litera "b" din Legea nr. 215/ 2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

HOTARAST E : 

Art.l. Se aproba plata din bugetul local al UA T com una Barcea a cotizatiei de membru al 
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ECOSERV Galati pentru anul 2017 , in valoare de 6465 
lei ; 

Art. 2.Prezenta hotarare va fi adusa la 1ndeplinire prin grija Primarului comunei Barcea. 
Art. 3. Prezenta comunica Institutiei Prefectului Judetului Galati pentru 

exercitarea controlului cu , Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV 
Galati , persoanelor · cuno~tinta publica prin grija secretarului comunei. 

Prese Contrasemneaza , 

~ . . Sefrpta~· 


