ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind aprobarea asocierii comunei BALACIU cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativteritoriale 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 24.05.2017
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei,înregistrată cu nr.3769 din 12.04.2017
- adresa nr.3622/29.03.2017 a CJ Ialomita cu propunerea de realizare a asocierii
În conformitate cu:
- prevederile art.5 alin.(2) din O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţilor administrativteritoriale
- prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
- 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.1859 din 18.05.2017 al compartimentului juridic.
- raportul nr. 1826 din 16.05.2017 al comisiei de buget - finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.1858 din 18.05.2017
În temeiul art.11-14, art.36 alin.(7) lit.a) raportat la alin.(2) lit.e) şi art.45 alin.(2) lit.f) coroborat
cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă asocierea comunei Balaciu cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativteritoriale din judeţ,prin Consiliul Local Balaciu, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa, prescurtat ADI Ialomiţa, persoană juridică română,fără scop patrimonial, de drept privat şi de
utilitate publică, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu.
Art.2 – Se aprobă actul constitutiv al ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr.1 la prezenta
hotărâre şi Statutul ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă participarea Consiliului Local Balaciu la constituirea patrimoniului iniţial al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, precum şi la cuantumul anual al cotizatiei de membru,
ale căror valori sunt prevăzute la art.12 alin.(1) punctele 1 şi 2 din Statutul ADI Ialomiţa.

Art.4 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa funcţionează ca subiect de drept fiscal,
fiind titulară a codului de înregistrare fiscală şi a contului deschis la Trezoreria Slobozia.
Art.5 – Se împuternicesc domnul SIMION MIREL DĂNUŢ, primarul comunei Balaciu, născut la
data de 20.06.1968,în localitatea Balaciu, domiciliat în sat Balaciu str.Eroii Pătraşcu nr.14, posesor al C.I.
seria SZ nr.364160, eliberat de SPCLEP Slobozia ,la data de 14.06.2013 şi, în lipsa primarului, domnul
MIHU CORNEL, supleantul primarului, 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 semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Balaciu Actul constitutiv şi Statutul
ADI Ialomiţa, anexate la prezenta hotărâre, precum şi să reprezinte Consiliul Local Balaciu în Adunarea
generală a ADI Ialomiţa.
Art.6 – Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate la primarului vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, ADIL Ialomiţa,
precum si compartimentelor şi instituţiilor interesate şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.
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