ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea asocierii comunei Scînteia cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ în vederea
înfiinţării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 31/14.01.2009, prezentată de primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 38/14.01.2009;
referatul nr. 45/14.01.2009, întocmit de secretarul comunei;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 11, 12 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
art. 1 alin. (1), alin. (4), art. 2 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate la nr. 52/20.01.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (6) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.- Se aprobă participarea comunei Scînteia, judeţul Iaşi prin Consiliul local Scînteia, în calitate de
asociat membru-fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI, pentru realizarea proiectului major de investiţii în domeniul deşeurilor din
judeţul Iaşi.
Art.2.-(1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, prin efectul
Legii administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogare de la
prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Asociaţia are ca scop implementarea şi operarea unui sistem integrat de management al deşeurilor,
efficient din punct de vedere ecologic şi economic, conform cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în
domeniul gestiunii deşeurilor şi ale Strategiei regionale pentru gestionarea deşeurilor, în vederea protejării mediului şi
sănătăţii populaţiei.

Art.3.- Se mandatează domnul Fănică Săcăleanu, identificat cu C.I. seria MX nr. 372228, domiciliat în satul
Bodeşti, comuna Scînteia, judeţul Iaşi, în calitate de Primar al comunei , să reprezinte comuna în Adunarea Generală
a Asociaţiei.
Art.4.- Componenţa nominală a Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori va fi stabilită prin vot, în şedinţa
de constituire a Adunării Generale a Asociaţiei, dintre persoanele propuse de reprezentanţii unităţilor administrativteritoriale membre, Preşedintele, Primarul având mandat în acest sens.
Art.5.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Scînteia.
Art.6.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Consiliului Judeţean Iaşi – Direcţia Juridică şi Cancelarie;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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