
latre un grafi

:afie a
'rimiriei

in adoptarea

=t'

ROM,ANIA
JTJDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAL T'I\GIIENI
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e-mail : secretar @ primariaungheni.ro

HOTARAREA NR. 13
din 31.03.2015

privind modificarea Actului Constitutiv gi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare
Intercornunitari ECOLECT MURE$

Consiliul local al oragului Ungheni, intrunit in qedinli ordinari din data de 3 I martie 2015.

Vdzdnd raportul de specialitate cu nr. 1235/04.03.2015 intocmit de compartimentul
'ProtecJie civild, sdcuritate, sdndtate in munci, Prevenirea qi stingerea incendiilor" 9i Referatul de

4robare al primarului oragului Ungheni nr.1234104.03.20 | 5. privind modificarea Actului
Constituriv 5i a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ECOLECT MURI$

Luind in considerare prevederile an.8 alin.(3). Ii(."c", arr.l0 din Legea nr.5l/2006 a
rrviciilor publice comunitare de utilitrli publice, republicatd, cu modificdrile qi completirile
rlterioare,

Av6nd in vedere prevederile Hotdrarii Guvemului nr.74212014 privind modificarea
r nr.2 9i 4la Hotdrdrea Guvemului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv -

ti a statutului - cadru ale asociaJiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
iile de uriliteti publice,

Jindnd cont de prevederile Hot[r.erii Guvemului nr.855/2008, pentiu aprobarea actului
- cadru gi a statutului - cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de

serviciile de urilitali publice,
in conformitate cu prevederile art.l7, alin.(Z),Iit."h", art.20, alin.(3) qi art.37, alin.(l) din
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOLECT MURES coroborat cu cele ale

Guvemului nr.2612000 cu privire la asociaJii 9i fundafii, aprobatd cu modificdri gi
letdri prin Legea nr.246/2005 ,

in temeiul prevederilor art.ll ti art.36 alin. (2) lit. ,,b" qi ,,d", precum gi cele ale art. 45
I din Legea nr.2I5/2001 privind administra]ia publicd locald, republicatd, cu modificirile 9i

ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l. Se aprobd modificarea Actului Constitutiv gi a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitar4 ECOLECT MURE$, in conformitate cu anexa care face pane integrantd din-
Fezenta hotarere.

Art.2. Se mandateazd Primarul municipiului/orasuluTcomunei, dl Prodan Victor, reprezentantul
oraqului in Adunarea Generali a Asocialiei, se voteze aprobarea modificirii Actului Constitutiv
$ a Statutului Asociatiei in sensul dispozifiilor art. I qi si indeptineasci toate procedurile legale
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" --^ ̂ ^i-l^' in c2rrzi- cu toate modificArile survenite de

care decurg din aceasta' inclusiv actualizarea actelor in cauzd' c

la infi inlarea Asocialiei'la infiinlarea Asoclalrer' 
- ' ""'i^i o"f'ctrrlrri - ' ludetul Mureg' Primarului orasului

Art.3' Prezenta hotarire se comunicd' Instituliei Prefectulul"-,.tlo.*nu., 
ECOLECT MURES'Art.3, prezenta hoterare se comunica. lnsrlrugsr 

)munitar1 ECOLECT MURES.

il;#;;;;J"" victor' !i i:"":iii:: 
de Dezvortare Intercc

.".!'.utp** de aducerea ei la indeplinire'

Se afigeazi la sediul Primiriei oraqului Ungheni'

Adoptatd la Ungheni la data de 3 I 03 2015

PRE$EDINTE DE $EDINTA'
Conttasemneazi'

, Platon Mihail
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