ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
........................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special domnului PENU MARIN ,
administrator in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ulmeni, judetul Calarasi , ca reprezentant al comunei, în vederea exercitării
atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, din data de 31.07.2018
Consiliul local al Comunei Ulmeni , întrunit în şedinţa de in data de 24 Iulie 2018;
Având în vedere:
- prevederile Ordinului Prefectului Judetului Calarasi nr.187/2018;
- adresa nr. 3655/23.07.2018,emisa de ADI Ecomanagement Salubris ,privind
Majorarea de taxe/ tarife de operare a serviciului de colectare si transport al
deseurilor din Zona 2 Oltenita;
- prevederile art. 20 si art.21 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
- prevederile art.16 si art.21 din Anexa nr.2 la HG nr.855/2008, pentru aprobarea
actului constitutiv – cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara , avind ca obiect de activitate serviciile si unitatile publice , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.91 alin. (1) lit. d), f) si alin.(5) pct.13 din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate;
- prevederile HCL Ulmeni nr.17/2018, privind alegerea presedintelui de sedinta,
pe perioada iunie – august 2018
- prevederile Legii nr.52/2003, art. (6) , privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulteruioare;
- avizul favorabil al comisiei juridice si de disciplina inregistrat sub
nr.3589/24.07.2018;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acorda mandat special domnului PENU MARIN – aministrator in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, ca reprezentant al
comunei Ulmeni, judetul Calarasi în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT
SALUBRIS”, din data de 31.07.2018.
Art.2.Persoana nominalizata la art.1 si ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS
, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. Secretarul comunei Ulmeni, va comunica prezenta hotărâre celor
interesaţi.
PREŞEDINTE DE SEDINŢA,
MIRCEA Iulian-Mugurel
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CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comuna
MANCIU Anisoara

Total consilieri 15
Prezenti
15
Vot pentru
15

