
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotlrirea nr. 16 /2016
privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Lelcani in Adunarea Generald a

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.I.S Iaqi

COI{SIIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal consiituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 28 ianuarie 2016,

Avind in vedere:
- Nota de fundamentare ADIS nr. 41612016 gi proiectul de hotlrAre nr. 585612Arc cu privire la necesitatea

desemnlrii persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consilir-rlui local Lefcani in Adunarea GeneralS ADIS,
proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.
215 12001 a administraliei publice locale, republicatS;

- Referatul nr. 46812016 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul primariei, in
temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.2151200l a administraliei publice locale, republicata;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrAri al secretarului cornunei Le{cani, jr. Irimija
Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.lll lit."a" din Legea
nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionalS in administrafia publicl local5;
examinffnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: prevederile HG nr.l42l20l4 privind

modificareaHG 85512008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru gi a statutului cadru ale asocialiilor de
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitali publice; prevederile Legii
nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modific6rile qi completarile ulterioare;
prevederile Legii nr.10112006 privind serviciul de salubrizare a localitdfilor; prevederile Legii nr.21512001privind
administralia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.l si arl.115 alin.l lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,
republicat[, cu modificlrile gi completlrile ulterioare

norAnASrn:

Art. I - Se desemneazd in calitate de inlocuitori ai reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Lefcani, judelul Iaqi, in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate
A.D.I.S. Iaqi, in cazul in care acesta nu poate parlicipa la sedinlele la care este convocat urmdtoarele
persoane:

- Tarila Marcel, viceprimar
Art.2 - Datele de identificare are persoanelor desemnate la Ar1.1 sunt prevdztie in Anexa nr.1,

parte integrantl din prezenta hotdrdre;
Art.3 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, persoanele desemnate conform art.1 din prezenta

hotdrAre, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrAre primarului, persoanelor

nominalizate, A.D.I.S. Iaqi qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hotarari va fi afiqat[ la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtin]a public[.

Cont neazd,

Secretal
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Iri li-Claudia



Anexa nr.l la HCL nr. 1612016

Nume gi Prenume - Tdri(d Marcel

Cetilenia - romAni

Act de identitate - MZ nr.164749

Domiciliu - Le{cani, lagi


