ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

PROIECT DE H O T A R A R E
privind mandatarea reprezentantului comunei GRINDU în vederea
exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
A.D.I. “ECOAQUA” Călărași
Nr.50 din 04.12.2019.

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
În conformitate cu :
- prevederile art.21 din Statutul Asociaţiei « Ecoaqua »;
- prevederile art.20, alin.(3) - (4) şi art.21, alin.(1) 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, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1208 din 20.11.2019 emisă de A.D.I.Ecoaqua S.A.;
- prevederile H.C.L.nr.24 din 27.05.2013 prin care s-a aprobat aderarea comunei
Grindu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA ” Călăraşi;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2536 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2537 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.50 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.129, alin.(1) , art.132, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se mandatează domnul _________________, în calitate de reprezentantul legal
al UAT-ului Grindu, în vederea exercitării votului în cadrul ședințelor Adunării Generale a
Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOAQUA” a atribuțiilor prevăzute
la art.13 și art.16, alin.(2) – (3) din Statutul Asociației “ECOAQUA” .
Art.2. Se mandatează reprezentantul de drept să aprobe modificările aduse Statutului și
Actului Constitutiv al asociației.
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr.22 din 28.09.2016.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, dlui Ionică
Ionel în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa pentru
efectuarea controlului de legalitate.
INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
Viceprimar,
Ionică Ionel

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului comunei GRINDU în vederea
exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
A.D.I. “ECOAQUA” Călărași
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
În conformitate cu :
- prevederile art.21 din Statutul Asociaţiei « Ecoaqua »;
- prevederile art.20, alin.(3) - (4) şi art.21, alin.(1) 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, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1208 din 20.11.2019 emisă de A.D.I.Ecoaqua S.A.;
- prevederile H.C.L.nr.24 din 27.05.2013 prin care s-a aprobat aderarea comunei
Grindu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA ” Călăraşi;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2536 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2537 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.50 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.160 din 05.12.2019;
În temeiul art.129, alin.(1) , art.132, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se mandatează viceprimarul comunei Grindu, domnul Ionică Ionel, în calitate
de reprezentantul legal al UAT-ului Grindu, în vederea exercitării votului în cadrul ședințelor
Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOAQUA” a
atribuțiilor prevăzute la art.13 și art.16, alin.(2) – (3) din Statutul Asociației “ECOAQUA” .
Art.2. Se mandatează reprezentantul de drept să aprobe modificările aduse Statutului și
Actului Constitutiv al asociației.
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr.22 din 28.09.2016.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, dlui Ionică
Ionel în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa pentru
efectuarea controlului de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.51.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 16.12.2019.

