
  

 
                                                                                                                            

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.01.2020, 

urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” nr. 9820 

din 07.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 200 din 08.01.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1114 din 22.01.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, în cuantum de 640.000 lei,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 1115 din 22.01.2020 al Direcţiei Servicii Publice, 

Direcției Buget Finanțe şi Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani,  

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Anexa nr. 4 a Hotărârii 

Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, 

în temeiul art. 90 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, în cuantum de 640.000 lei/an, care se va achita 

în tranșe trimestriale egale (160.000 lei/trimestru) din bugetul propriu județean pe anul 2020. 

Art.  2.  Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, asigură ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE, 

COSTICĂ MACALEȚI 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 

 

Botoşani 

Nr. 9 din 30.01.2020 


