ROMANIA
JUDETUL rA9r
CON$ILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI
Comuno Ro$cconi,.tudelul lasi, ROMLNIA;
Tel./Fax: (004) 02-1.? - 25.70.58; Tel.
COD FISCAL l65I1583; E-moil:

/

Fttx

: (004) 0232 - 29.00.60;

norAnAREA Nr. 64/26 .11,2020
privind desemnarea reprezentantului legal gi a persoanei/persoanelor care pot inlocui
reprezentantul legal al UAT Comuna Roscaniin Adunarea Generali a Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitari pentru Salubritate A.D.!.S lagi

Consiliul Local al comunei Roscani, jud. lasi,

intrunit

in

sedinta

ordinara din data de26.11.2020;

Av6nd in vedere
Referatul de aprobare nr. 390/04. 11.2020, initiat der dl. Primar Gheorghiu Ginovel.
HCL nr. 10107.02.2008 privind aderarea cpmunei Floscani la A.D.l.S.
Raportul de specialitate cu nr.392104.11.2020, iinitiat de dna secretar general
Petcu Mihaela.
Nota de fundamentare nr. 1097104.11.2020 intocnniti de Asocia[ia de Dezvoltare
pentru Salubritate A.D.l.S. lagi cu privire la desemnofe? IePrezentantului legal 9i al
persoanei/persoanelor care pot inlocui reprezentantul legal al UAT comunei Roscani in
Adunarea Gernerald a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard pentru Salubritate
A.D.l.S. lagi;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 1,2,9i 3 din cadul Consiliului Local al
comunei Rosr:ani, avize emisein temeiul prevederilorarll 136 alin (8) litera c) 9i art 141
alin (12) din r)rdonanta de Urgenli a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
- preverderile OUG nr.57t2019, cu modificdrile si completirile ulterioare, privind
Codul administrativ;
- preverderile HG nr. 855/2008 cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului- cadrtt ale asocialiilor de dezvoltare
intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de utiliti[i publice, precum 9i ale Actului
Constitutiv qi ale Statutului ADIS lagi;
- prevederile Legii nr.51t2006, republicati, privind serviciile comunitare de utilitati
publice;
- prevederile Legii nr.101/2006, republicati, privind serviciul de salubrizare a

localititilor;
- prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asocia'[ii qi fundafii, cu modificirile
completdrile u lterioare;

9i

-

ln temeiul
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ;

HOTARA$TE:
Art.1. {le desemneaz.din calitate de reprezentant legal al UAT Comuna Roscani
in Adunarea Generali a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari pentru Salubritate
A.D.l.S. lagi, Primarul comunei Roscani dl. Gheorghiu Ginovel'
Att.z.lSe desemneazd in calitate de inlocuitori ai reprezentantului legal al UAT
comunei Roscani in Adunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard
pentru Salubritate A.D.l.S. lagi, in cazul in care acesta nu poate participa la sedin{ele la
care este con'vocat, urmitoarele persoane:

.
.

Nume si prenume dl viceprimar Hutu Vasile;
Nume si prenume;dl. c.l. Surugiu Mihai

Datele de identificare are persoanelor desemnate la Art.1 9i 2 sunt
previzute in l\nexa nr.1, parte integrantd din prezenta holtir6re.
Aft. 4. Direcliile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local
Roscani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotir6ri.
Art. S. Secretarul General al Comunei Roscani va comunica copii dupd prezenta
hoti16re lnstituliei prefectului lasi, Asocia[iei de Dezvoltare lntercomunitari pentru

Art.3.

Salubritate A.D. l.S. lagi.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier: Hutu Vasile
(semndtura)

Hotdr6rea a fost adoptati cu votul a 10 consilieri ,,pentru",
0,,impotriv5",
1 ,,ab!ineri".

Nr. consilieri Prerzen[i: 11
Nr. consilieri in funclie: 11

Contrasemneazi pentru lega!itate'
Secretar t}eneral, Petcu lllihaela
(senrnitura)

