ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului comunei ILEANA
în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor
din cadrul ADI „ECOAQUA” Calarasi
Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință ordinară în data de 16
iunie 2017,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 2098/15.05.2017inițiat de primarul comunei dl.
ALEXANDRU Corneliu și expunerea de motive
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, înregistrat
sub nr. 2233/23.05.2017
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protecti mediului si turism,
înregistrat sub nr. 2422/8.06.2017;
- prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
- prevederile Hotărârii nr. 35/16.06.2017 a Consiliului local al comunei Ileana
privind numirea d-lui TOMA Aurel – viceprimarul comunei ca reprezentant în Adunarea
Generală a Asociaţilor;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit.”e”, alin.(6), lit. „a”, pct „14” din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare ;
Luând act de procesul verbal nr. 2550/16.06.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local
În temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. – Se aprobă mandatarea dlui TOMA Aurel ca reprezentant al
comunei ILEANA în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor a
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.
Art. 2. – Reprezentantul comunei ILEANA şi Asociaţia „ECOAQUA” vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va asigura comunicarea prezentei
hotarâri persoanei mentionate la art.1, ADI „ECOAQUA” Calarasi si Institutiei
Prefectului – judetul Călărași in vederea exercitarii controlului legalitatii.
Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ
Contrasemnează,
secretar, Cristina- Florentina TOMA
Nr. 36
Adoptată la Ileana
Astăzi 16.06.2016

Voturi pentru 10
voturi contra _----__
prezenți 10 din total 13

