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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                         
 

HOTĂRÂREA Nr.111
din 28 august 2008

 
privind  aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea „Asociaţiei de

Dezvoltare
                Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  ordinară din 28 august 2008,
Având în vedere:
  - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 14591/2008;
  - Raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 14592/2008;
  - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
  - Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr.11155/12.08.2008;                    
 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitate publică nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale

O.G.nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 11 alin.(1) şi (2), art.12 alin.(1), art.36 alin.(7), art.37 şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, ca membru asociat, alături de judeţul Suceava prin
Consiliul Judeţean Suceava şi alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava.

Art.2. Se aprobă plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale ca membru al Asociaţiei.
           Art.3. Se împuterniceşte domnul Gabriel Constantin Şerban, Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, să semneze în
numele municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei prevăzute la art.1 şi să reprezinte interesele
municipiului în cadrul Asociaţiei.
            Art.4. Se împuterniceşte domnul Grădinaru Adrian, domiciliat în municipiul Suceava, str. Mărăşeşti, nr.19, bl.G2, sc.B, ap.1, judeţul Suceava,
care se legitimează cu cartea de identitate seria SV nr.463272 eliberată de Poliţia municipiului Suceava, să reprezinte Asociaţia în faţa Notarului Public
pentru autentificarea actului constitutiv şi la Judecătoria Suceava, pentru depunerea cererii, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în
scopul dobândirii personalităţii juridice.
            Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Chirodea Gavril

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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