ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară între
administraţiile publice locale ale comunelor Naidăş şi Socol
În temeiul art.11 alin.1 şi 2, art.12 alin.1 şi 2, art.13 alin.1, 2, 3 şi 4, art.14, art.36
alin.6 pct.14, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007;
Văzând expunerea de motive:
- oportunităţile oferite de programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
- realizarea investiţiilor prevăzute în strategiile de dezvoltare ale celor două
comune şi a judeţului Caraş-Severin
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi rapoartele
compartimentelor din cadrul aparatului propriu;
Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă asocierea administraţiei publice locale a comunei Naidăş cu
adminitraţia publică locală a comunei Socol prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară al cărei nume se va stabili ulterior prezentei hotărâri, de comun acord cu
membrii asociaţi.
Art.2 – Se mandatează primarul comunei Naidăş, dl. GÂRJAN ANDREI ca,
personal sau prin alte personae împuternicite pe care le desemnează prin dispoziţie, să
semneze toate documentele care au legătură cu înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară şi cu drept de a reprezenta Consiliul Local al comunei Naidăş în faţa
oricărei instituţii sau autorităţi, atât în fazele de depunere şi de evaluare de teren sau în faza
de derulare în urma semnării contractului cu instituţia finanţatoare, precum şi să
desemneze prin dispoziţie persoanele care vor desfăşura procedurile de implementare.
Art.3 – Primarul comunei Naidăş va asigura executarea prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 4. – In situaţia în care, în urma evaluării de teren, proiectul este declarat
definitiv eligibil, Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
va urmări şi controla modul de efectuare a plăţilor, iar viceprimarul comunei Naidăş va
urmări modul de executare a lucrărilor şi de îndeplinire a procedurilor solicitate de către
finanţator în acest sens, asigurând respectarea întocmai a prevederilor proiectului selectat,
precum şi a actelor normative tangent.
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Art. 5. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
- Oficiul Prefectural Oraviţa;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin – Direcţia Programe, Integrare Europeană,
Mediu şi Informatică care o va comunica autorităţilor şi instituţiilor interesate.
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