ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.23 din 24.05.2017 privind aprobarea asocierii
comunei BALACIU cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr. 648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
de îndată, astăzi 03.12.2020

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5039
din 03.12.2020, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului;
adresa nr.982/16.11.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa prin care
solicită modificarea hotărârii consiliului local de asociere, în cazul în care reprezentantul legal
a fost schimbat in urma alegerilor loc

În conformitate cu:
-

-

prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
prevederile art.89-91, art.92 alin. (2), lit.c) și art.132 alin. (1) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019
privind Codul administrativ;
prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
prevederile art.13 din Legea nr.195/2006 legea cadru a descentralizării, cu modificările şi
completările ulterioare.
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,
republicată.
prevederile H.G. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice.

Examinând :
-

raportul nr.5039 din 03.12.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.5038 din 03.12.2020

În temeiul art.129 alin.(1), a alin.(9) lit.c) raportat la alin.(2) lit.e) , a art.139 alin.(3) lit.f)
coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) si art.240 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.23 din

24.05.2017 privind aprobarea asocierii

comunei BALACIU cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa , se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.5 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,se împuterniceşte domnul MIHU
CORNEL, primarul comunei Balaciu, născut la data de 26.02.1961,în localitatea Balaciu, domiciliat în sat

Balaciu str.Pitişteanu nr.40, posesor al C.I. seria SZ nr.417435, eliberat de SPCLEP Căzăneşti,la data de
17.02.2015, să reprezinte Consiliul Local Balaciu în Adunarea Generală a A.D.I. Ialomiţa, în calitate si de
ordonator principal de credite.
(2) În cazul în care nu poate asigura reprezentarea, primarul poate delega , prin dispoziţie,
calitatea sa de reprezentant al comunei Balaciu în Adunarea Generală a A.D.I. Ialomiţa viceprimarului
sau oricărei persoane din aparatul de specialitate al primarului.
Art.II - Primarul comunei Balaciu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.III - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale: primarului comunei, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, Instituţiei
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indată din data de
03.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi
pentru , 0 voturi
împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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