ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea asocierii UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele
unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa
Nr.15 din 20.06.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.5, alin.(2) din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul –cadru al unităților
administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr 96/2003,
- prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art.13 din Legea –cadru nr 195/2006 a descentralizării,
- prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru
ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,
cu modificările și completările ulterioare,
Analizând :
- adresa Consiliului Județean nr 3622 din 29.03.2017 referitoare la înființarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1414 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1412 din 20.06.2017 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.47 din 20.06.2017 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.15 din 20.06.2017;
În temeiul art.36, alin.(7), lit.” a “ , art.37, art.45, alin.(1) şi alin.(2), lit.” f “, art.115, alin.(1),
lit.” b „ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă asocierea UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele unități administrativteritoriale din județ, prin Consiliul local Grindu, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița, prescurtat ADI Ialomița, persoană juridică română, fără scop patrimonial, de
drept privat și de utilitate publică, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu.
Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al ADI Ialomița, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre și Statutul ADI Ialomița în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă participarea UAT Grindu prin Consiliul Local Grindu, la constituirea
patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, precum și la cuantumul
anual al cotizației de membru, ale căror valori sunt prevăzute la art.12, alin.(1), pct.1 și 2 din Statutul
ADI Ialomița.

Art.4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița funcționează ca subiect de drept fiscal,
fiind titulară a codului de înregistrare fiscală și a contului deschis la Trezoreria Slobozia.
Art.5. Se împuternicește dl Vieriu Costel, primarul comunei Grindu, iar în lipsa acestuia
dl Ionică Ionel, viceprimarul comunei Grindu, supleantul primarului, să semneze în numele și pe
seama Consiliului local Grindu, Actul Constitutiv și Statutul ADI Ialomița, anexate la prezenta
hotărâre, precum și să reprezinte UAT/Consiliul local Grindu, în Adunarea Generală a ADI Ialomița.
Art.6. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa și
ducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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Art.5. Se împuternicește dl Vieriu Costel, primarul comunei Grindu, iar în lipsa acestuia
dl Ionică Ionel, viceprimarul comunei Grindu, supleantul primarului, să semneze în numele și pe
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dinu Mariana

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.19.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.06.2017.

