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                                                                                    HOTĂRÂREA NR. 137 
                                                                  din 19.12.2018  

privind aprobarea cotizaţiei lunare care îi revine Oraşului Şimleu Silvaniei în calitate de membru 
asociat  al  Asociaţiei  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-

Tisa 
 

           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  19 
decembrie 2018 ; 
 Având în vedere: 

• adresa nr. 528/2018 a Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Someş-Tisa; 

• Expunerea de motive nr.19232/2018 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei; 

•  Raportul de specialitate nr.19233/2018 al  Administratorului public; 

• Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ 
şi agricultură;   

• prevederile art. 11 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2 lit. b, art. 36 alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit. a pct. 14  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 10 şi art. 30 din din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 17, art. 18 alin. 2 art. 21-24 şi art. 41 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, HG 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, art.16 alin.(2) lit. k  şi  
art.7 lit.a şi art.11 lit.b din Statutul Asociaţiei; 

 În temeiul art. 45 alin.2  lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                    HOTĂRĂŞTE: 
 
 

     Art.1. Se aprobă cotizaţia  lunară a  Oraşului Şimleu Silvaniei de 0,15 lei/persoană/lună care îi 
revine în calitate de membru asociat la Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 
Hidrografic Someş-Tisa. 

 

    Art.2. Consiliul Local al Oraşului Şimleu Silvaniei se obligă să prevadă în bugetul local  suma  
necesară achitării cotizaţiei prevăzute la art. 1. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei şi Direcția economică. 
 

 

 



 

 

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Direcția economică; 
-Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa; 
-dosar hotărâri. 

 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                 LAZAR IOAN-RADU                                                         SECRETAR DELEGAT,  
                                            ALINA-MARIANA PETHO 
       
 
 
 


