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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAGIRESTI 

 

HOTARAREA 

nr. 62 din 13.11.2020 

Privind desemnarea unui reprezentant legal si reprezentant de rezervă al Adunarii 

Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din 

partea Unitatii Administrativ Teritoriale Magiresti 
 

 Consiliul Local al comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara 

din data de 13.11.2020 

 

Avand in vedere: 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau cu 

nr.2918/03.11.2020 

 Vazand Cap. V, art. 14, alin. 1-3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau; 

 Cap. IV, art.10, lit.b si art.11, lit.d din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau; 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei Magiresti inregistrata sub nr. 8578 

din 03.11.2020,  

 Raportul Compartimentului de Specialitate inregistrat sub nr. 8579 din 

03.11.2020,  

 Rapoartele de avizare favorabile cu caracter consultativ  ale Comisiilor de 

Specialitate ale Consiliului Local Magiresti 

In baza prevederilor: 

 Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

 Legii cadru a descentralizarii nr. 195/2006, ale Legii nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 Legii serviciilor de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, 

alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se desemneaza in calitate de reprezentant legal  al Adunarii Generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea comunei 

Magiresti, domnul Cada Ionica, titular al C.I., seria XC, nr. 916062, eliberat de SPCLEP 

la data de 30.01.2013. 
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          Art. 2 Se desemneaza in calitate de reprezentant de rezervă al Adunarii Generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea comunei 

Magiresti, doamna Popoiu Simona Elena , titular al C.I., seria ZC, nr. 176659, eliberat 

de SPCLEP la data de 05.04.2016. 

       Art.3. Persoana desemnata ca reprezentant legal si reprezentant de rezervă la art.1, 

respectiv 2 este imputernicita sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de  

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare proiectele de hotarare initiate de 

Asociatie in numele si pentru comuna Magiresti, inclusiv aprobarea anuala a bugetului 

de venituri si cheltuieli precum si aprobarea anuala a cotizatiei la patrimoniul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau. 

        Art.4. Prezenta Hotarare se va comunica in conditiile legii Institutiei Prefectului 

Judetului Bacau, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau si 

persoanei desemnate. 

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă                                                                  contrasemnează 

Avramescu George Paul                                                           secretar general 

                                                                                              Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 11 

consilieri locali prezenţi. 

 

 

 

 

 


