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Nr. 9 din 31.01 .2017

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sivinegti si voteze modificarea actului constitutiv si

a statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari URBTRANS

Consiliul Local al Comunei Sivinegti , judetul Neamt; inhunit la lucririle
gedintei extraordinare din data 31.01,2017

AvAnd in vedere Adresa nr. 128312016 a Asocia[iei de Dezvoltare lntercomunitara 'URBTRANS'

prin care se solicitd acordarea mandatului reprezentantului comunei Sdvinegti se voteze modificarea actului

constitutiv si a statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari URBTRANS

Luind in considerarea prevederile ar1.21 alin.2 din 0G.26/2000 cu prvire la asocia{ii si funda{ii

actualizatd

in temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 gi 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001 privind administra[ia

publicd locali, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare,

in temeiul art.45 alin.1)9i art.115 alin,1) lit.b) din Legea nr.21512001din Legea nr. 215 din 2001

privind administralia publici locali, republicati, cu modiflcirile qi completirile ulterioare,

HOTARASTE:
ART. 1 Se mandateazd reprezentantul comunei Sdvinegti sd voteze favorabil modiflcarea actului

constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard URBTRANS, in sensul:

- reprezentdrii Pregedintelui Consiliului Judelean Neaml in cadrul Adunirii Generale a Asociatiei de

Dezvoltare lntercomunitare URBTRANS, prin domnul Alexandru Mihai conform Dispoziliei 430/2016

- reprezentirii Primarului municipiului Piatra Neaml in cadrul Adundrii Generale a Asocia(iei de Dezvoltare

lntercomunitare URBTRANS, prin domnul Ciobanu Adrian conform Dispoziliei 170012016

- reprezent6rii comunei Dumbrava Rogie in cadrul Adunerii Generale a Asocia(iei de Dezvollare

lntercomunitard URBTRANS, prin domnul Moale loan conform Hotdrdrii 60/2016

- reprezentdrii oragului Roznov in cadrul Adunirii Generale a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitari

URBTRANS, prin domnul Hodor Constantin conform HotirArii 33/2016

-modiflcSrii membrilor Consiliului Director cu noii membri alegi in Adundrea Generali a Asocia{iei de

Dezvoltare lntercomunitard URBTRANS,pTin hotirirea AGA 8/20'16, av6nd urmdtoarea componen{5:

o DI.ROTARU lON - pregedinte

. DI.CIOBANU ADRIAN VIRGIL -membru
r DI.HORCIU DANIEL - membru

Armonozdrii cu prevederile art.1 alin 3 din Hotirirea nr.855/2008 actualizatd privind situatia in care

asociatiile de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se va atribui

direct unui operator regional prin conkact de delegare a gestiunii serviciului, in statutul asocialiei se vor



prelua in mod corespunzetor prevederile afi, 4 alin 2, afr. 12, ail,13, art.16 alin 4 , arl.17 alin 2, alin , lit a si

art.20 alin 4 din Statutul cadru al asocialiilor de dezvoltare intercomunitard pentru serviciul de alimentare cu

api si canalizare , anexa 4la HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a statutului cadru

ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii de utilitSli publice, actualiza6.

ART.2- Secretarul UAT Sdvinegti va comunica prezenta hotirdre persoanelor 9i institutiilor

interesate.

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar,
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Tolal consiliei locali :1 5

Prezenti :

Pentru :

inpotrivd :

Abtineri:
0
0

Pregedinte de gedinli,
Consilier,


