ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi plătită către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.414/CLM/18.08.2017, prin care se propune stabilirea cotizaţiei anuale –
pentru anul 2017 ce va fi plătită către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Buzău- Mărăcineni ;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr.21496/18.08.2017 al Biroului
Comerţ şi Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Statutului ADI Buzău - Mărăcineni;
- Hotărârea nr. 17 din 24.07.2017 a Adunării Generale a Asociaţilor - ADI
Buzău - Mărăcineni de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al
asociaţiei pe anul 2017;
- prevederile art. 35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale actualizată;
- prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1) ; alin (2) lit.d) ; alin (6) lit a) rândul 14 ; din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (1) , art.45 alin. (1) şi art 115 lit b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă cotizaţia aferentă anului 2017 pentru Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni în cuantum de 1,40 lei /cap
locuitor /an, în sumă de 188.762 lei/an (134.830 locuitori X 1,40 lei =
188.762 lei ) prevăzută în anexa nr.1 din prezenta hotărâre
Art.2.- Cotizaţia se va vira în contul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitare Buzău - Mărăcineni până la 05.09.2017.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe
Publice Locale, Biroului Comerţ si Transporturi Locale si Serviciului Juridic,
precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
consilier Laurenţiu Cristinel – Laurenţiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Roxelana Radu

Buzău, 24 august 2017
Nr. 236

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 24 august 2017, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru --abţineri şi -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr. 236 din data de 24 august 2017

Modul de calcul al cotizatiei pentru anul 2017
Cotizatia se calculeaza raportat la numarul de locuitori ai UAT-urilor
membre , tinind cont de situatia comunicata de Institutul Judetean de
Statistică Buzău .
Modul de calcul al cotizatiei este reglementat de catre HG 855/2005
si de legea 92/2007 a transportului public .
Numarul locuitorilor membrilor Asociaţiei la 31.12.2017 - conform
Institutului de Statistică Buzau este următoarul:
1. UAT - Buzau = 134.830 locuitori
2. UAT – Maracineni = 8.892 locuitori
3. UAT – Sapoca = 3.419 locuitori
TOTAL LOCUITORI ADI = 147.141 locuitori
In BVC pe anul 2017 ADI Buzău- Mărăcineni şi-a propus să
realizeze cheltuieli totale de 200000 lei si venituri de 209000 lei , iar in
compunerea veniturilor suma preponderenta
este reprezentata de
valoarea cotizatiei care se cifreaza la 205997, din care 188762 lei este
partea care-i revine UAT Buzau .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Radu Roxelana

