ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 5
DIN 29.01.2014

Privind: modificarea H.C.L. nr. 26 din J8.08.2011 privind asocierea comunei Barcea cu
judetul Galati si cu unitatile administrative teritoriale din judet in vederea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara "ECOSERV";
Initiator : Constantin ZAMFIR , primarul comunei Barcea, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 8389din 24.12.2013;
Consiliul local al comunei Barcea, judetul Galati intrunit in sedinta extraordinara
in ziua de 29.01.2014;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 8340 din
24.12.2013 a domnului Zamfir Constantin - primarul comunei Barcea , judetul Galati;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 27 din 06.01.20J4;
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiilor nr. 1,2, si 3;
Avand in vedere adresa nr. 9413/2013 a Consiliului Judetului Galati inregistrata
la comuna Barcea cu nr. 7655/2013;
Avand in vedere HCL nr. 26 din 18.08.2011 privind asocierea comunei Barcea cu
judetul Galati si cu unitatile administrative teritoriale din judet in vederea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare !ntercomunitara "ECOSERV";
Avand in vedere prevederile art. 8 , alin. (3), IiI. "c" din Legea nr. 5112006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutive - cadru si a statutului cadru ale asociatii lor de dezvoltare intercomunitara cu
obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1)" art . 12 alin. (1), art , 36 alin. (2) lit.
b,d si e, alin. (4) Iit.f, alin. (6) Iit. a pct. 14 si alin (7) 1it. a d in Legea nr. 215/200 I privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 45 , alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind admini stratia publica
locala , republicata, CLi modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se modifica H.C.L. nr. 26 din J 8.08.2011 privind asocierea comunei
Barcea cu judetul Galati si cu unitatile administrative teritoriale din judet in vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara " ECOSERV" dupa cum urmeaza :
Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprin s:

Se imputerniceste domnul Neacsu Toderel , Viceprimarul comunei Barcea sa
semneze in numele si pe seama Consiliului local Barcea , toate documentele care decurg
din procesul de aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " ECOSERV" Galati ,
in conformitate cu prevederile legale.
Art. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Se desemneaza domnu! Neacsu Toderel Viceprimarul comunei Barcea , ca
reprezentant al comunei Barcea , in Adunarea Generala a Asociati!or din cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV" Galati;
(2) Se acorda mandat special domnului Neacsu Toderel - ViceprimaruJ comunei
Barcea , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor , in toate problemele care,
in conformitate cu prevederile statutului, necesita acest mandat.
Art. Il. Celelalte prevederi ale HCL nr. 26 din 18.08.2011 rarnan in vigoare.
Art. III. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului. judetul Galati,
Consiliului Judetului Galati si se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
cornunei .
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