
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                   

 

H O T A R A R E A  N R.33 

privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la 

sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal 

Constanta  

 

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judetul Constanta, in sedinta ordinara din 26.03.2015, 

           Avand in vedere : 

• Adresa nr.53/26.02.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal 

Constanta; 

• Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe- primarul comunei 

Crucea; 

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea proiectului de hotarare; 

In conformitate cu prevederile art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea 

anexelor nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a 

statutului- cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                          HOTARASTE: 

 

Art.1. Se imputerniceste viceprimarul comunei Crucea, judetul Constanta, domnul 

Butoi Ion , sa participe la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa-Canal Constanta, in situatia in care reprezentantul legal- primarul 

comunei- nu poate participa. 

Art.2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate 

pentru ducere la indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi 

contra, ..... abţineri din numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 

 

  Crucea -26.03.2015 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                                            Contrasemneaza, 

                     

         Iosif DOBRIN                                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                              Reveicuta GURGU 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

                                                                                                                   

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei 

Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta  

 
 

 

Avand in vedere adresa nr.53/26.02.2015 a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa- Canal Constanta si in conformitate cu prevederile art.3 

din HG nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului- cadru ale asociatiilor 

de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 

publice, Hotararile adunarii generale a asociatiei luate in exercitarea 

atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit. j) – k) si art.17 alin.(3) , lit.a), c), d), f) 

nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei 

decat in baza unui mandat special, acordat expres , in prealabil , prin hotarare 

a autoritatii deliberative a sociatului al carui reprezentant este.” 

Pentru asigurarea eficientei activitatii asociatiei este necesara o hotarare 

prin care autoritatea deliberativa a unitatii administrativ-teritoriale asiociate sa 

imputerniceasca o persoana care sa prticipe la sedintele adunarii generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta in situatia in 

care reprezentantul legal(primarul comunei) nu poate participa. 

           Propun aprobarea impeternicirii viceprimarului , domnul Butoi Ion . 
 

 

 

 

                                       PRIMAR, 

                          GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 


