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 Asociaţiei “Ecoaqua”
Nr.14 din 22.09.2016.
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.752 din 15.09.2016 emisă de A.D.I.Ecoaqua ;
- prevederile H.C.L.nr.18 din 26.07.2016 privind desemnarea reprezentantului
comunei Grindu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a dlui primar al comunei Grindu, nr.2204 din 22.09.2016,
- raportul nr.2203 din 22.09.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.13 din 22.09.2016 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.14 din 22.09.2016 emis de secretarul comunei Grindu;
În temeiul art.10, art.36, alin.(2), lit.” d “ – “ e “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “, pct.14,
art.37, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “din Legea nr.215/2001privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Avizează favorabil achiziţionarea clădirii în care îşi are sediul Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, clădire aflată în proprietatea S.C.General Investment
SRL. Achiziţia se face în scopul utilizării clădirii ca sediu al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOAQUA şi al operatorului ECOAQUA.
Art.2. Se mandatează reprezentantul comunei Grindu, dl.Ionică Ionel în vederea
susţinerii prin vot a prezentei hotărâri în Adunarea Generală a Asociaţiei conform Statutului
Asociaţiei “ECOAQUA”.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art. 4. 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.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Trîmbiţaşu Elena
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.22.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 28.09.2016.

