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HOTĂRÂREA NR.  5/2016 

 
cu privire la aprobarea cuantumului cotizaŃiei anuale ca membru în AsociaŃia 

de Dezvoltare Intercomunitară „ Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor în JudeŃul Covasna” şi schimbarea reprezentantului legal al 

comunei Zăbala în Adunarea Generală a AsociaŃilor din cadrul AsociaŃiei de 

dezvoltare intercomunitară „ Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeŃul Covasna” 

 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa ordinară din data de 

28 ianuarie 2016, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunere de motive cu privire la aprobarea 

cuantumului cotizaŃiei anuale ca membru în AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „ Sistem 

Integrat de Management al Deşeurilor în JudeŃul Covasna” şi schimbarea reprezentantului legal al 

comunei Zăbala în Adunarea Generală a AsociaŃilor din cadrul AsociaŃiei de dezvoltare 

intercomunitară „ Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul Covasna”, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2009 privind asocierea comunei 

Zăbala cu judeŃul Covasna şi cu alte unităŃi administrativ- teritoriale în vedere înfiinŃării 

AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 

JudeŃul Covasna”, 

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a AsociaŃilor, AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “ Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în JudeŃului Covasna” nr. 4/2015 

privind aprobarea cotizaŃiei anuale al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Sistem Integrat 

de management al deşeurilor în JudeŃul Covasna” cu anul 2016,  



Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 129/26.05.2015 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului Primarului comunei Zăbala, judeŃul Covasna, Ádám Attila Péter, 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi art. 37 din Legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobă cotizaŃia anuală al comunei Zăbala, ca membru în AsociaŃia de Dezvoltare 

Intercomunitară “ Sistem Integrat de Management al deşeurilor în JudeŃului Covasna” în cuantum 

de 1000 lei. 

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă schimbarea 

reprezentantului legal al comunei Zăbala în Adunarea Generală a AsociaŃilor din cadrul 

AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 

judeŃul Covasna”, şi anume în locul d- nului Ádám Attila Péter se desemnează d- nul viceprimar, 

Demes Botond. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D- nul viceprimar 

Demes Botond. 

 

 

Zăbala, la 28 ianuarie 2016 
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