ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

-Privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S IAŞI.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 62/27.02.2009, prezentată de primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu,
iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 67/27.02.2009;
referatul nr. 70/27.02.2009, 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;
O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
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 constitutivcadru 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. 11, 12, 13 şi 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 Actul constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubritate A.D.I.S. Iasi, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 700 lei reprezentand aportul Consiliului Local la constituirea
patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi, si virarea
acesteia in contul Asociatiei.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând 0,2 lei/locuitor/an al comunei, raportat la rezultatul ultimului
recensământ al populaţiei, efectuat de Institutul Naţional de Statistică.
Art.4. Se aproba ca sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi sa
fie stabilit in loc. Iasi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, camera 172, jud. Iaşi, in vederea desfasurarii
activitatii acesteia.
Art.5. Se desemnează primarul comunei să facă parte din Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art.6. Se aprobă componenţa Consiliului Director al Asociaţiei, format din PREŞEDINTE SIMIRAD
Constantin-Presedinte Consiliul Judeţean Iaşi, MEMBRI: NICHITA Gheorghe- Primarul Municipiului Iaşi,
CRĂCIUNESCU Grigore- Primarul Municipiului Paşcani, CERNESCU Constantin Primarul Oraş Hîrlău,
POPOVICI Mitică- Primarul Oraş Pd. Iloaiei, TĂTARU Gheorghe- Primarul Oraşului Tg. Frumos, LÎNĂ OvidiuPrimarul com. Gropniţa, DADU Vasile- Primarul com. Probota, BOTEZATU Neculai- Primarul com.
Răducăneni, LUNGU Mihai- Primarul com. Voineşti, SĂCĂLEANU Costică- Primarul Com. Ţuţora.
Art.7. Se aprobă componenţa Comisiei de Cenzori, format din: CANTEMIR Dumitru, NICA-BUJOR
Laura-Mihaela, BABICI Ramona-Geanina.
Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Scînteia.
Art.9.-Hotărârea se comunica în termen legal:

-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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