ROMÂNIA
COMUNA GEORGE ENESCU
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL GEORGE ENESCU

HOTARARE

Nr.39/09.07.2015
privind aprobarea următoarelor: Actul adiţional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI
,,ECOPROCES”, Actul adiţional nr. 2 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, împuternicirea
reprezentantului comunei George Enescu pentru votul în AGA ADI ,,ECOPROCES” Botoşani
şi semnarea Actelor adiţionale
Consiliul Local al comunei George Enescu întrunit în şedinţă ordinară la data de 9
iulie 2015, conform prevederilor art.39, 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;
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată necesitatea
aprobării următoarelor: Actul adiţional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”, Actul
adiţional nr. 2 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, împuternicirea reprezentantului comunei George
Enescu pentru votul în AGA ADI ,,ECOPROCES” Botoşani şi semnarea Actelor adiţionale, conform
prevederilor art.6, alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
având în vedere adresa nr. 418/16.06.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOPROCES” Botoşani;
luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate, conform prevederilor art.54, alin.4
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin
Legea nr. 246/2005, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare, ale HG 855/2008 cu modificările și completările ulterioare, HG 742/2014, art.
9, alin (2) din Actul Constitutiv, art. 34 din Statutul ADI ,,ECOPROCES”, art. 34 din Contractul de
asociere nr. 12483/21.10.2009;
în temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin.3 lit f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local adoptă următoarea

HOTARARE:

Art. 1. - Se avizează modificarea a Actului Constitutiv - prin Act adiţional nr.2 şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani prin Act
adiţional nr. 2 în forma prevăzută în Anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art. 2.- Se împuterniceşte domnul Sandu Constantin, reprezentant al comunei George Enescu,
cetăţean român, născut la data de 03.07.1958, CNP 1580703330770, domiciliat în comuna George
Enescu, sat Dumeni, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT nr. 608519, eliberat de SPCLEP Botosani
la data de 22.07.2013 să voteze și să semneze în favoarea adoptării Actului Constitutiv al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botosani, şi a Actului adiţional nr.2 la Statutul

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botosani, în forma prezentată în
Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.
Art. 3 – Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei George Enescu va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se va
remite către ADI ,,ECOPROCES” Botoşani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Mihai VERINCEANU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 9 iulie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

