ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 98 din 27 noiembrie 2014
privind aderarea comunei Podoleni la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECORPR”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere prevederile:
art. 1 şi art. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.
51/2006, republicată;
art. 1 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată;
art. 4 din O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
și completările ulterioare;
art. 21 lit.„i” din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 11, art.36 alin.(2) lit.„d” şi lit.„e”, alin.6 lit.„a” pct.14 şi alin.(7)
lit.„c” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Văzând expunerea de motive nr. 2606/2014 a primarului localităţii;
Examinând raportul compartimentului de resort nr. 2643/2014, precum și
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin.2 lit.„d” şi ale art. 115 alin.1 lit.„b” din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
ART.1.
Se aprobă aderarea comunei Podoleni, judeţul Neamt, prin Consiliul Local al
comunei Podoleni, judeţul Neamţ, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECORPR”, persoană juridica de drept privat şi utilitate publică.
ART.2.
(1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECORPR” în forma prevăzută în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aproba Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECORPR” in forma prevăzută în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3.
Se desemnează domnul Grasu Adrian-Nicolae, viceprimarul al comunei
Podoleni, judeţul Neamţ, cetăţean român, născut la data de 18.11.1974, în comuna
Podoleni, judeţul Neamţ, domiciliat în comuna Podoleni, sat Podoleni, strada
Libertăţii nr.106, posesor al C.I. seria NT nr. 773878, eliberată de SPCLEP Roznov
la data de 03.07.2014, să facă parte din Adunarea generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECORPR”.
ART.4.
Se împuterniceşte persoana desemnată potrivit art.3 să semneze în numele şi
pe seama Consiliului Local al comunei Podoleni, judetul Neamţ, Actul Constitutiv
si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECORPR” precum şi actele
adiţionale privind modificarea actelor statutare.
ART.5.
Se împuterniceşte domnul Florin BURGHELEA-HANDARIC, consilier
juridic, cetăţean român, născut la data de 10.07.1972, în municipiul Adjud, judetul
Vrancea, domiciliat în municipiul Piatra Neamţ, strada Mărăţei, nr.8, posesor C.I.
seria NT nr.525846, eliberat de SPCLEP Piatra Neamt la data de 10.05.2010 să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra
Neamţ.
ART.6.
Secretarul comunei Podoleni, judeţul Neamţ, va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autoritaţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Petru Iftime

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

