ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
coNslLluL LocAL AL ORA$ULUt SOLCA

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oragului Solca, judelut Suceava,
in Adunarea Generali a Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a Degeurilor
in Jude{ul Suceava gi Tmputernicirea acestuia si voteze pentru alegerea Pregedintetui 9i a
Consiliului director al Asociafiei de Dezvoltare !ntercomunitari de Gestionare a Degeuritor
in Judeful Suceava, precum 9i pentru adoptarea gi semnarea Actelor adifionale de modificare
gi completare a Actului constitutiv gi a Statutului Asociafiei de Dezvoltare
lntercomunitari de Gestionare a Degeurilor in Judetul Suceava
Consiliul local al oragului Solca, judelul Suceava;

Avind in vedere.
- Expunerea de motive, prezentatd de domnul Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oragului
judelul
Solca,
Suceava, inregistratd sub nr. 3969 din 19.07.2016,
- Raportul Serviciului urbanism gi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oragului Solca, judelul Suceava, inregistrat sub nr. 3970 din 19.07.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget,
finan{e administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturd, gospodirire comunild,

proteclia mediului gi turism din cadrul consiliului Local al oragului solca;
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a Deqeurilor in Judetul
Suceava, nr.33 din 06.07.2016, inregistratd la Primdria oragului Solca sub nr. 3798 din 08.07.2016
- Hotirirea Guvernului nr.74212014 privind modificarea anexelor nr.2 gi 4la Hotirirea
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi
statutului-cadru ale
asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitdli publice;
- Hotdrirea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a statutuluicadru ale aSocialiilor de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de utilitiiti
publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilitili publice, republicati, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;
ln temeiul art. 1'1, art.36 alin. (6) lit. a) pct.14 9i alin. (7) lit. c), precum gi at art.45 atin. (2),
li.fl din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicati, cu modificirile gi completdrile
ulterioare,
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Art. 1. Se revoci domnul Valeru! ldranu-Hofndr din calitatea de reprezentant al Consiliului
Suceava, in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare

al oragului Solca, judelul

lntercomunitari de Gestionare a Degeurilor in Jude(ul Suceava;
Art. 2. Se desemneazd domnul Cornel-Trifan lehaniuc, sd reprezinte Consiliul Local al
oragului Solca, judelul Suceava, in Adunarea Generali a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari
de Gestionare a Degeurilor in Jude{ul Suceava gi se imputernicegte sd voteze pentru alegerea
Pregedintelui 9i a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a
Degeurilor in Judetul Suceava, precum gi sd semneze in numele 9i pe seama Consiliului Local al
oragului Solca pentru adoptarea gi semnarea Actelor Aditionale de modificare gi completare a
Actului Constitutiv 9i a Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitari de Gestionare a
Degeurilor in Judelul Suceava, previzute in anexele nr. 1 gi 2laprezenta hotdrire.
Art. 3. Se aprobi modificarea Actului Constitutiv al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard
de Gestionare a Degeurilorin Judetul Suceava, conform Actului aditional previzut in Anexa nr.1.
Art. 4. Se aprobd modificarea Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard de
Gestionare a Degeurilor in Jude{ul Suceava, conform Actului aditional prevdzut in Anexa nr. 2.
Art. 5. Se imputernicegte domnigoara $tefan Veronica, domiciliati in comuna Slatina, sat

7
eliberati de SPCLEP Fdlticeni la data de 09.11.2015, si indeplineasci procedurile prevdzute de
lege pentru inregistrarea modificirilor gi completirilor Actului Constitutiv gi a Statutului Asociatiei la
Judecitoria suceava gi la Registrul Asociatiilor gi Fundatilor.
Art. 6. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integranti din prezenta hotdr6re.
Art. 7. Primarul oragului oragului Solca, judelul Suceava, prin aparatul de specialitate va

duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
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