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HOTARAREA  
NR. 24/26.07.2012 

Privind desemnarea unui membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare , Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale 

Secuieni 

 

Consiliul Local al  comunei Secuieni, judetul Bacau; 

         Luand in considerare:  

-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu mdificarile si 

completarile ulterioare , ale Legii cadru a descentralizarii nr. 195/2006, ale Legii nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completarile ulterioare , ale 

Legii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 -adresa nr.245/5.07.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau; 

-Cap. V, art. 14, alin. 1-3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare; 

Bacau si cap. IV , art. 10, lit. b si art. .11 lit. d din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Salubrizare; Bacau; 

-expunerea de motive a primarului comunei Secuieni nr. 2408/12.07.2012, raportul secretarului 

comunei Secuieni si Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Secuieni; 

         In temeiul art. 45 alin. 1din Legea nr. 215/201 privind administratia publica locala , 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se desemneaza in calitate de membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea comunei  Secuieni , d-l viceprimar 

David Dumitru –Cosmin, titular al C.I. seria XC, NR. 850802, eliberat de SPCLEP Bacau , la 

data de 18.04.2012, in locul d-nei Putyer Balaita-Simona; 

Art. 2 Art. 7 din Hotararea Consiliului Local nr.13 /  30.04.2009 privind aprobarea 

participarii comunei Secuieni in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau si art. 2 din Hotararea Consiliului 

Local Secuieni nr.2 /26.01.2012 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2012 la patrimoniul 

Asociatiei se modifica in conformitate cu art. 1 din prezenta hotarare ; 

Art. 3 Persoana desemnata ca membru  la art. 1 este imputernicita sa voteze in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare proiectele de 

hotarare initiate de Asociatie in numele si pentru comuna Secuieni, inclusiv aprobarea anuala 

a bugetului de venituri si cheltuieli precum si aprobarea anuala a cotizatiei la patrimoniul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare , Bacau. 

Art. 4 Prezenta hotarare se va comunica in conditiile legii Institutiei Prefectului, judetul 

Bacau, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare , Bacau, primarului 

comunei  si persoanei desemnate. 
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