ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT

DE HOT ĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului comunei Balaciu în Adunarea Generală a asociaţilor Societatii
Comerciale de interes public ADI 7 Societate cu Răspundere Limitată
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 ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr. 7005 din
24.02.2021
prevederile pct.15.2 din Actul constitutiv al SC ADI 7 SRL, aprobat prin H.C.L. Balaciu nr.24 din
24.11.2016

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(3) lit.d) raportat la alin.2 lit.a) , art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a), a art.240 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

HOT ÃRÃŞT E:
Art.1 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desemnează d-nul Păun Ionel, consilier
superior în cadrul compartimentului impozite,taxe locale şi alte venituri,cetăţean român, cu domiciliul în
comuna Ion Roată,CNP, posesor al CI seria—nr.--- să reprezinte interesele comunei Balaciu in Adunarea
Generala a Asociaţilor a societatii comerciale de interes public ADI 7 SRL.
(2) Mandatul este cu titlu gratuit si se acordă pentru o perioadă de 4 ani.
Art.2 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.6 din Hotărârea Consiliului Local
Balaciu nr. 24 din 24.11.2016, cu modificările ulterioare.
Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Balaciu, domnul Cornel Mihu, de a stabili prin dispoziţie, în
numele comunei Balaciu, modalitatea exercitării dreptului de vot de către domnul Păun Ionel, asupra
problemelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale a Asociaţilor a SC ADI 7 SRL.
Art.4 - Persoana imputernicită va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari şi va prezenta
Consiliului Local Balaciu un raport după fiecare şedinţă a Adunării Generale a Asociaţilor.
Art.5 - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se comunică în te rmenele legale:
primarului comunei, persoanei desemnate, SC ADI 7 SRL, ADI ECO 2008, Instituţiei Prefectului – Judeţul
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta
spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale consiliului local şi compartimentului buget programe -prognoze,
pentru întocmirea raportului, pănă la data de 10.03.2021
INITIATOR
PRIMAR
Mihu Cornel

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
SECRETAR GENERAL
COMUNA BALACIU, JUD. IALOMIŢA , str. Calea Bucureşti, nr.22 , cod postal 927040,
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Nr. 736 din 25.02.2021
AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre nr.7005/24.02.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Balaciu
în Adunarea Generală a asociaţilor Societatii Comerciale de interes public ADI 7 Societate cu
Răspundere Limitată
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
1.

prevederilor pct.15.2 din Actul constitutiv al SC ADI 7 SRL, aprobat prin H.C.L.
Balaciu nr.24 din 24.11.2016 ,care precizează:

15.2.
Adunarea generala a asociatilor se convoaca,la sediul social al societatii,cel putin o data pe an sau
de cate ori este necesar,asociatii putand fi reprezentati de imputerniciti,numiti prin Hotararea Consiliului
Local.
2. Dispoziţiilor art.129 alin.(3) lit.d) raportat la alin.(2) lit.a) şi art.139 alin.(1)
coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,care precizează:

ART. 129 - Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor
şi regiilor autonome de interes local;
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
ART. 139 - Adoptarea hotărârilor consiliului local
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.
ART. 196
Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după
caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;

3. Art.243 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ
Secretarul general al unităţii
administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţea n,
după caz;

şi-l avizez favorabil ,

Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

