ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
pentru modificarea HCL Sfantu Gheorghe nr.44 din 11.09.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului
local Sfantu Gheorghe cu Consiliile locale Ciochina , Munteni –Buzau , Sarateni , Balaciu , Ion Roata ,
Garbovi si cu Consiliul Judetul Ialomita în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO 2008”
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi 30,03,2017

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 1429 din 21,03,2017
În conformitate cu:
- prevederile art.10 alin.(8-9) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice , cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile art.32 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO 2008” aşa
cum a fost aprobat prin HCL Sfantu Gheorghe nr.44 din 11.09.2008
- prevederile HG 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
Examinând :
- raportul nr.1425 din 31,03,2017 din al secretarului comunei
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr. 1426 din 21,03,2017
În temeiul art.12 alin.(1), art.13 alin.(3), art.36 alin.7 lit.a) raportat la alin.2 lit.(e) şi art.45
alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Anexa nr.1 la HCL Sfantu Gheorghe nr.44 din 11.09.2008 privind aprobarea Actului
constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 2008”, se modifică după cum urmează:
2. Cap.I,pct.4 – Se înlocuieste d-nul Gheorghe Soare cu d-nul Stan Florin în calitate de primar
legal împuternicit prin Încheierea Judecătoriei Slobozia din data de 23 iunie 2016 , în dosarul
nr.3207/312/216
3. Cap.I,pct.6 – Se înlocuieste d-nul Paul Spandole cu d-nul Simion Mirel Dănuţ în calitate de
primar legal împuternicit prin Încheierea Judecătoriei Urziceni din data de 23 iunie 2016 , în dosarul
nr.2084/330/216
4. Cap.VI,pct.1 – schimbarea patrimoniului iniţial al asociaţiei de la 3.913.910 lei la 845.531,47
lei constituit din : contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor,după cum urmează:
a) în numerar – 200 lei pentru fiecare membru asociat

b) în natură constând în:
- 2 buldoexcavatoare TARSUS 880
- o maşină de presat cu 2 containere TEHNIX
- o autogunoieră de 12 mc, cap tractor IVECO
5. Cap. VII – punctul privind controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de
cenzori formată din minimum 3 membri,numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
cu posibilitatea prelungirii – se abrogă.
Art.II – Anexa nr.2 la HCL Sfantu Gheorghe nr.44 din 11.09.2008 privind aprobarea Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 2008”, se modifică după cum urmează:
1. Cap.I,pct.4 – Se înlocuieste d-nul Gheorghe Soare cu d-nul Stan Florin în calitate de primar
legal împuternicit prin Încheierea Judecătoriei Slobozia din data de 23 iunie 2016 , în dosarul
nr.3207/312/216
2. Cap.I,pct.6 – Se înlocuieste d-nul Paul Spandole cu d-nul Simion Mirel Dănuţ în calitate de
primar legal împuternicit prin Încheierea Judecătoriei Urziceni din data de 23 iunie 2016 , în
dosarul nr.2084/330/216
3. Cap.III,art.6, alin.(2) – schimbarea patrimoniului iniţial al asociaţiei de la 3.913.910 lei la
845.531,47 lei constituit din : contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor,după cum
urmează:
c) în numerar – 200 lei pentru fiecare membru asociat
d) în natură constând în:
- 2 buldoexcavatoare TARSUS 880
- o maşină de presat cu 2 containere TEHNIX
- o autogunoieră de 12 mc, cap tractor IVECO
4. Cap.V , art.24, alin.(3) literele (c-g) – se abrogă.
5. Cap.V, art.26 alin.(1–4) – se abrogă
Art. III – Se acordă mandat special d-lui primar Teculescu Petru Madalin , reprezentant al
comunei SFANTU GHEORGHE în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECO 2008”, pentru a lua parte şi a vota hotărârile Adunarii Generale cu privire la modificările aduse
de prezenta hotărâre.
Art.IV – Hotărârile Adunarii Generale vor fi comunicate Consiliului Local SFANTU GHEORGHE ,
în termen de cel mult 5 (cinci ) zile de la data adoptării .
Art.V – Primarul comunei prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.VI – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:Primarului comunei Sfantu Gheorghe, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 2008” şi
Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate,se va afişa şi publica
pe site-ul www.sfintugheorghe.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Irimia Elena Alina

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela
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Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 30,03,2017

2

