
RO MANIA
JUDBTULCARAS - SEVERIN

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI OBREJA

Avdnd in vedere prevederile Hotdr6lii Guvernulur m.74212014 privind

anexelor nr.2 gii 4laHotdrdrea Guvemului nr.855/2008, pentru aprobarea actului

Tindnd cont de prevederile HotdrArii (iuvernului m.85512008, pentfu aprobar

constitutiv - cadru gi a statutului - cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitard

de activitate serviciile de utilitafi publice, a Hotdrdrilor AGA nr. 2 si 7 drn20l6 a

Dezvoltare Interoomunitarl " INTERCOM DESEURI " Caras - Severin

alin.l din Legeanr.2l5l2001 privind administralia public[ local[, republicatd, cu

gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitard" INTERCOM DESEURI "CaTas - Severin, in conformitate cu anexa

care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2. Se mandateazd.Primarul comunei, domnul Peia Ion, reprezentantul comunei in

a Statutului Asociatiei de Dezvolt
DESEURI "CaTas - Severin

sedinta ordinara de lucru in ta de

ob
nr.5 12006 a

com

ifrcarea

itutiv -

actului
obiect

atiei de

art.45
ificarile

x?
HOTARAREA NR. A
din /f ,oz /

privind modificarea Actului Constitutiv si

Intercomunitard " INTERC OM
Consiliul local comunei Obreja intrunit in
27.02.2017",

Ydzdnd,:

- expunerea de motive cu iritocmita de domnul primar,

- raportul compartimentul de,specialitate din cadrul aparatului de speciali

primarului comunei Obrejd
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei

LuAnd in considerare prevederile art.8 alin.(3), lit."c", art.10 din Legea

serviciilor publice comunitare de utilitali publice, republicatd, cu modificarile gi

ulterioare, Legea nr. 313 12015.

cadru gi a statutului - cadru ale asociafiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de tivitate

serviciile de utilitdli publice,

in confbimitate cu prevederile art.I6, alin.(2),lit."h" si art.20, alin.(3) din Statutul

AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitard " INTERCOM DESEURI " Caras - Severtn rat

cucu cele ale Ordonan(ei Guvernulur nr.2612000 cu privire la asocialii gi fundafii,

modificiri gi completdri prin Legea nr.246/2005,

in temeiul prevederilor art.11 gi art.36 alin. (2) lit. ,,b" $i,,d", precum gi cele a



Adunarea Generali a Asocialiei, sd voteze aprobarea modificirii Actului Constitutiv gi
Statutului Asociatiei in sensul dispozitiilor arl. 1 si sd indeplineasc[ toate procedurile le
care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor in cauz6, cu toate modificS.rile su
de la infiinlarea Asociafiei.

le

nite

Art.3. Prezenta hotirAre se comunic5, Instituliei
Primarului comunei Obreja, domnul Peia Ion si
INTERCOM DI]SEURI " Caras - Severin. care

Prefectului - Judetul Caras - Severin,
Asocialiei de Dezvoltare Intercomuni
rdspunde de aducerea ei la indeplinire.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR I

ARSOVAN ODOR

PRESEDINTE DE
CAREBIA NI


