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ANUNT  
             

    In  conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, 

ADUCEM LA CUNOSTINTA PUBLICA 

următoarele : 

PROIECTE DE HOTARARE 

 

privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei  Oțeleni , județul Iași în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 

A.D.I.S Iaşi 

 

 

Anexam prezentului anunţ : 

 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea reprezentantului legal al 

Comunei  Oțeleni , județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi, inregistrat la nr. 2740  din 12.07.2016; 

           Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 2730 

din 12.07.2016; 

           Proiectul de hotarare va fi supus spre analiză , dezbatere si aprobare in sedinta 

ordinara din luna  august  2016 ;. 

            Persoanele interesate pot inainta sugestii, opinii si propuneri cu valoare de 

recomandare la secretarul comunei , pana la data de 12.08.2016, la : 

 

- telefon : - 0232718246 ; 

- fax : 0232718246  

- prin posta la adresa : Primaria Oteleni, sat. Oteleni, comuna Oteleni, judetul 

Iasi 

- la  biroul secretariat - 

 

 

  Sectretarul comunei, 
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PRIMARIA COMUNEI OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

Nr. 2740 din 12.07.2016 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei  Oțeleni , județul Iași în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 

A.D.I.S Iaşi 

 

 
 

Consiliul Local  al comunei Oțeleni, județul Iași ;  

          Având în vedere : 

             - proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul  Primar, Aiojoaei Ciprian  privind 

desemnarea reprezentantului legal al Comunei  Oțeleni , județul Iași în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi ,  

înregistrat la nr. 2740 din 12.07.2016 ; 

- Nota de fundamentare ,  înregistrată la nr. 2730 din 12.07.2016; 

- Rapoartele de specialitate  întocmit de secretar comună, înregistrat la nr. 2741 

din 12.07.2016; 

          - Nota de fundamentare întocmită de Asociaţia de Dezvoltare pentru Salubritate 

A.D.I.S. Iaşi cu privire la desemnarea reprezentantului legal Consiliului Local al 

Comunei  Oțeleni în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi; 

         - prevederile HG nr.742/2014 privind modificarea HG 855/2008 pentru aprobarea  

actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate  serviciile de utilități publice; 

         - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         -  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 



         - prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului local 

înregistrat la nr. _____/_________2016 prin care se avizează favorabil/nefavorabil  

proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. ________/___________2016 prin care se avizează favorabil/nefavorabil  proiectul de 

hotărâre; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2742 din 

12.07.2016 şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1)  și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată 

 

P R O P U N :  

Art. 1 - Se desemnează în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al 

Comunei  …………………în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi, domnul: 

 

- Nume și prenume; 

 

Art. 2 – Datele de identificare ale persoanei desemnate la Art.1 sunt prevăzute în 

Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3. -  Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri Primarului 

comunei persoanelor desemnate la art. 1, Instituției Prefectului Iași, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 


