ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCA1
HOTARAREnr.
din 26 august 2013
privind aprobarea desemnării persoanei care sa reprezinte interesele comunei
Slobozia-Conachi in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV"
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr. 2524/21.08.2013

Consiliul local al comunei Slobozia - Conachi, judeţul Galati,intrunit in şedinţa
ordinara, astăzi 26 august 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrata la nr
2524/1/21.08.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primaruluil, înregistrat la nr 2524/2/21,08.2013;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr 1 ale Consiliului
local al comunei Slobozia Conachi; i
Având în vedere prin HCL nr. 38/28.08.2010 privind aprobarea asocierii comunei
Slobozia-Conachi cu judeţul Galaţi si cu unităţile administrativ -teritoriale din judeţ în
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV";
Având in vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, co modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările si completările ulterioare, ale OG
nr.26/2000 cu privire la asoociatii si fundaţii, aprobata cu modificări si completări prin
Legea nr.246/2005, ale HG nr.855/2008 si ale Statutului ADI-Serviciul Regional de Apa
Galaţi;
Având in vedere prevederile art 17 si art.36 alin (2) lit e) coroborat cu alin (7)
lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata;
In baza art.45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001
cu modificările si completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E :
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Art.l.- începând cu data prezentei se desemnează d-nul Mărgărit Alexandru ,
cetăţean roman , născut data de 28.05. 1950 in corn . Slobozia-Conachi, domiciliat in
comuna Slobozia-Conachi , judeţul Galaţi, legitimata cu Bl seria BZ , nr. 95468 sa
reprezinte interesele comunei Slobozia-Conachi in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara
"Serviciul regional Apa Galaţi".
Art. 2. începând cu data prezentei orice dispoziţie contrara
isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art. 3- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4- Prezenta hotărâre va fi comunicata Instituţiei Prefecturii judeţului Galaţi si
A.D.I. ECOSERV răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia
Conachi.
Preşedintele de şedinţa,

