
ROMANIA
JUDETTTL SUCEAYA

oRA$tlL soLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE,
privind desemnaree reprezentantuIai Consiliului Local al oragului Solca, jude(ul
Suceava, in Adunarea Generali a Asociafiei deDeaoltare Intercomunihd de
Gestionarc a Degeurilor in jude{ul Suceava gi imputernicirea acestuia sI votgze
pentru alegerea Prcpedintelui 9i a Consiliului director aI Asocia{iei de Dezvoltare

Intereomunitarl de Gstionare a Degeurilor in judeful Succava , precum pi pmtru
adoptarea gi semnarca Actelor adi{ionale de modificare a Acfirlui Constitutiv gi a
SaartuIui Asocia{iei de Deiryoltare Intercomunitarl de Gestionarc a I}egeurilor in

judefut Suceava
Consiliul I-ocal al oragului Solca, judepl Suceava;
Avflnd in vedere:
-Expunerea de motive prez*rfiztb de d-nul Valerul flranu-HoftEr, primarul

oragului Solca, inregistra6 sub nr.3685 drn2l.A9.2ol2;
-Raportul de specialitate al Compartimentului ubanisrn qi cadastu din cadrul

aparatului de specialitate al primarului oragului Solcq inregistat sub nr.3686 din
21.09.2012,

-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociall, b.rg"t, frraanfe, administrarea domeniului public Ai privat al oragului, agrioulturS,
gospodlrie comunali, protecfiamdiului qi turism din cadrul Consiliului Lncal al oragului
Solca;

-Hotdrira Guvemului nr.85512ffi8 pentru aprobarea actului constifirtiv-cadru gi a
statutului-cadru ale asocialiilor de dearoltare inGrcomunitari cu obiect de activitate
serviciile de utilitS4i publice;

-Legea serviciilor comuniare de utilit6fi publice nr.5l200fl cu modific[rile gi
completlrile ulterioare;

-Statutul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitztl de Gestionare a Deqzurilor in
judepl Suceava;

In temeiul art.I l, art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 9i alin.(7) lit.c), $i al arL45 alin.(2)
lit.fl din l*geaadministraliei publice locale w .215/20ol, republica6 cu rnodificirile gi
completiirile ulterioare;

HoriRi.$TE:

ArLl. Se desemneazd domnul firanu-Hofrrir Valeruf primarul oraqului Solca, si
reprezinte Consiliul I#al al oragului Solca, judetul Suceav4 in Adunarea GeneralE a
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar[ de Crestionare a Degeurilor in judeful Suceava
gi se imputemicqte si voteze pentru atregerea Pregdintelui qi a Consilitrlui director al
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitaril de Gestionare a Degeurilor in judepl Suceavq
precum qi pentru adoptarea gi semnarea Actelor adilionale de modificare gi completare a
Actului Constitutiv gi a Staararlui Asociapei de Dezvoltare Intercomunitar[ de Gestionare
a Degeurilor in judetul Sucava

ArLz. Primarul oraqului Solca" judelrl Suceava, prin aparatul de specialitate, va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

PRE,$EDINTE DE $EDINTI,
cONTRASEMIYEAZA,Stefan Filimon CoYaIiu

ltU--
Solca, 2E septemb rie 2Al2
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