ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
LOCALITATEA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.21 din 19.08.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN”
Consiliul Local al comunei NAIDĂŞ, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum şi rapoartele compartimentelor de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Văzând prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată ulterior;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si
completările ulterioare;
Având în vedere art.37 din Legea nr.215/2001 care prevede că persoanele împuternicite să reprezinte interesele
unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare
intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în
condiţiile legii, respectând configuraţia politică de la ultimele alegeri locale;
Ţinând seama de rezultatul votului secret din şedinţa Consiliului local din data de 19.08.2008 cu privire la
desemnarea reprezentanţilor în AGA şi Consiliul Director;
În temeiul prevederilor art.11-13, art.36 alin.2 lit.e) şi alin.7 lit.c) art. 37 şi art.45 din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
(1).Se aprobă participarea comunei NAIDĂŞ în calitate de membru fondator la constituirea
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN”,,
denumită în cont inuare şi Asociaţia.
(2).- Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre şi
fac parte integrantă din aceasta.
Art.2 – Se desemnează Primarul comunei NAIDĂŞ să semneze personal, sau printr-o persoană din cadrul
aparatului propriu al primarului, în faţa oricărei instituţii sau autorităţi, orice document care este necesar pentru
înfiinţarea asociaţiei.
Art.3 – Se desemnează dl. CRAIA CRISTIAN – ION în calitate de reprezentant al comunei Naidăş în Adunarea
Generală a Asociaţilor
Art.4 – Se nominalizează d-na GURAN ANA să facă parte din lista de persoane din care se selectează Adunarea
Generală membrii Consiliului Director al Asociaţiei.
Art.5 – (1)Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului local a sumei de 300 lei reprezentând contribuţia la
patrimoniul iniţial al Asociaţiei.
(2)Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului local a cuantumului cotizaţiei stabilite de Adunarea
Generală, conform Statutului asociaţiei.
Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele prevăzute la art. 2-4, precum
şi Compartimentul ContabilitateNAIDĂŞ
Art.7.- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48 alin.2 art. 49 alin. 1 teza II şi
art. 115 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin;
-primarului comunei NAIDĂŞ
-consiliului judeţean şi consiliilor locale semnatare ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei;
-persoanelor prevăzute la art.2-4;
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