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HOTĂRÂRE

-Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Scînteia în
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Rebricii”
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 23.04.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 85/20.03.2009, prezentată de primarul comunei domnul Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 87/20.03.2009;
referatul nr. 89/20.03.2009, 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
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.
91/20.03.2009;
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. Consiliului Local Scînteia desemnează ca reprezentanţi ai săi în cadrul Consiliului de
Administraţie (care este organul de administrare al Asociaţiei şi este compus din reprezentanţi ai
celor două unităţi administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de către Consiliile Locale Rebricea
şi Scînteia) al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Rebricii” următoarele persoane:
1. SĂCĂLEANU FĂNICĂ (Primar al Comunei Scînteia), C.N.P. 1570223225633, domiciliat
în sat Bodeşti, com. Scînteia, jud. Iaşi, identificat cu C.I. seria M.X nr. 372228 eliberată de com.
Scînteia la 27.05.2003;
2. DARABANĂ MIHAI (Viceprimar al Comunei Scînteia), C.N.P. 1620209221143,
domiciliat în sat Boroseşti, com. Scânteia, jud. Iaşi, identificat cu C.I. seria M.X nr. 368617 eliberată
de com. Scânteia la 13.05.2003;

3. ILĂŞOAIA FLORIN (Secretar al Comunei Scînteia), C.N.P. 1640331224549, domiciliat în
mun. Iaşi, Bld. Alexandru cel Bun nr. 47, bl.E1, sc.B, et.2, ap.9, jud. Iaşi, identificat cu C.I. seria M.X
nr. 338029, eliberată de Mun. Iaşi la 21.01.2003;
4. IFTEME SORIN (contabil al Primăriei Comunei Scînteia), C.N.P. 1671122225634,
domiciliat în sat Bodeşti, com. Scînteia, jud. Iaşi, identificat cu C.I. seria M.X nr. 212398 eliberată de
com. Scînteia la 21.06.2001;
Art.2. Consiliul Local Scînteia a luat cunoştinţă de faptul că în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Rebricii” au fost desemnaţi ca reprezentanţi ai
Consiliului Local Rebricea următoarele persoane:
1. RADU VALERICĂ (Primar al Comunei Rebricea), C.N.P. 1600910373463, domiciliat în
sat Drăxeni, com. Rebricea, jud. Vaslui, identificat cu C.I. seria V.S. nr. 132485 eliberată de Orş.
Negreşti la 03.12.2002;
2. ZAHARIA PETREA (Viceprimar al Comunei Rebricea), C.N.P. 1710920373498, domiciliat
în sat Sasova, com. Rebricea, jud. Vaslui, identificat cu C.I. seria V.S. nr. 290951 eliberată de
SPCLEP Negreşti la 25.08.2006;
3. LUCHIAN LAURENŢIU – NICOLAE (manager IT al Primăriei Comunei Rebricea), C.N.P.
1831206374530, domiciliat în mun. Vaslui, str. Bucureşti, bl.441, sc. B, et.2, ap.8, jud. Vaslui,
identificat cu C.I. seria V.S. nr. 343145 eliberată de SPCLEP Vaslui la 13.11.2007.
Art.3. Consiliul Local Scînteia este de acord ca primul cenzor al Asociaţiei să fie doamna
FĂRÂMĂ MARIA (contabil al Primăriei Comunei Rebricea), C.N.P. 2500729373471, domiciliată în
sat Rebricea, com. Rebricea, jud. Vaslui, identificată cu C.I. seria V.S. nr. 021446 eliberată de Orş.
Negreşti la 11.01.2000.
Art.4. Consiliul Local Scînteia este de acord ca preşedintele Asociaţiei să fie domnul
SĂCĂLEANU FĂNICĂ, Primar al Comunei Scînteia.
Art.5. Consiliul Local Scînteia aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Valea Rebricii”, în forma prevăzută în Anexa nr. 1.
Art.6. Consiliul Local Scînteia aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Valea Rebricii”, în forma prevăzută în Anexa nr.2.
Art.7. Anexele cu nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.- Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă hotărârea anterioară adoptată de
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi nr. 10/27.02.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a
Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara – “Valea Rebricii”.
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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