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HOTARAREA

Nr.44 din 28 august 2014
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei George
Enescu în Adunarea Generală a Asociatilor A.D.I “AQUA BOTOŞANI“ pentru aprobarea
primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA BOTOŞANI“
Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2014 la convocarea primarului, conform
prevederilor art.39, alin.1 şi alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi
ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
având în vedere adresa nr. 4882/ 21.07.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ AQUA BOTOŞANI “
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei George Enescu privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local George Enescu în Adunarea generală a Asociaţilor A.D.I
“ AQUA BOTOŞANI “, pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “
AQUA BOTOŞANI “ şi Raportul de specialitate al Compartimentului de administraţie publică locală,

având avizul favorabil alComisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor,
în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu art.21 alin.(1) şi art.20 alin./7) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ AQUA BOTOŞANI “
în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul local adoptă următoarea
HOTARARE:
Art.1 - Se acordă mandat special d-lui Sandu Constantin reprezentant al comunei George
Enescu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA BOTOŞANI “ să
voteze în numele şi pe seama Consiliului Local aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA BOTOŞANI “.
Art.2 - In situaţia în care reprezentantul comunei George Enescu desemnat la art.1, respectiv
D-nul Sandu Constantin se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele
comunei vor fi reprezentate de :

1. Dl/d-na Nahoi Ioana-Anca în calitate de referent, cetăţean român, născut(ă) la data de
27.02.1982 la Suceava, domiciliat(ă) în mun. Suceava, str.Aleea Lalelor, nr.3, bl.103, sc.C,
ap.16, posesor al B.I./C.I. seria SV nr.470870 , eliberat(ă) de S.P.C.L.E.P Suceava la data de
24.01.2007 , C.N.P 2820227330223
sau
2. Dl./d-na Grădinaru Valuţă, în calitate de muncitor, cetăţean român, născut(ă) la data
12.07.1966 la Cracalia, domiciliat(ă) în sat George Enescu, comuna George Enescu,judeţul
Botoşani, posesor al B.I./C.I. seria XT nr.461377, eliberat(ă) de S.P.C.L.E.P Dorohoi la data
de 25.06.2010, C.N.P 1660712073520
Art.3 - Primarul comunei George Enescu răspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor din
prezenta hotărâre prin compartimentele de specialitate.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
BOTOŞANI“.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Mircea BUTNARU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 28 august 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

