CONSILIUL LOCAL BOZIORU

20/2022

ROMÂNIA
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU_________

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
BOZIORU în Adunarea General
s voteze aprobarea
primirii comunei COCHIRLEANCA în Asocia ie
Consiliul Local Bozioru î
pe luna
mai 2022,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru înregistrat
la nr.1.665/18.05.2022;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.
1.666/18.05.2022;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru
înregistrate la nr. 1.709/1.710/1.711/23.05.2022;
Adresa A.D.I.
u 2008 nr. 371/17.05.2022;
Adresa Comunei Boldu nr.4.665/16.05.2022 privind primirea
comunei Boldu în cadrul A.D.I.
u 2008 ;
HCL
nr.16/27.04.2022
privind
participarea
comunei
Cochirleanca
;
Prevederile art. 13 din Statutul A.D.I.
: Pentru a
ptare, a noilor membri,
reprezentan ii
asocia ilor în adunarea general a Asocia iei au nevoie de un mandat
special, prealabil, din partea unit ilor administrativ-teritoriale, pe
care le reprezint , acordat prin hot râre a consiliului local sau
jude ean, dup caz.
Prevederile art. 16 alin. (2) lit. j) din Statutul A.D.I.
2008 :
activitatea proprie sunt: ... j) aprobarea primirii de noi membri în
rii unor membri din
Prevederile art 21 alin. (1) din Statutul A.D.I.

:

1

a), c),d),si f)

Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv cadru si statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice.
Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apa si de canalizare.
Prevederile art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9),
art. 132 OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
În temeiul art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Art.1. Se aprob acordarea unui mandat special domnului
Grigore Valentin reprezentantul Comunei BOZIORU în Adunarea
General
s
voteze în cadrul Adun rii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitar
Buz u
2008
aprobarea
primirii
comunei
Cochirleanca în Asocia ie.
Art.2.

,

corespunzator.

prin

act

aditional,

în

mod

Art.3. Se îm
primarul comunei, domnul Grigore
Valentin
Bozioru
i Statutul actualizat.
Art. 4.
executiv al A.D.I

rectorul
u 2008
i

Art. 5.
re are caracter individual
îndeplinire de persoana nominalizata la art.1.

i va fi dus

la
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Art.6. Prezenta hot râre va fi comunicat Institu iei Prefectului
jude ului Buz u, primarului comunei BOZIORU, celui nominalizat cu
ducerea la îndeplinire, A.D.I. Buz u 2008.

JIPA LUCIA

OPREA Mirela
BOZIORU
Nr.20/31.05.2022

al
31.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 )
un
de, __________voturi pentru , ________ voturi

.

din O.U.G.

din data de
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
, din________
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