
ROMANN
COMUNA VALEA LUPULUI
CONSILIUL LOCAL

privind desemnarea 
""r*X3m&ipi;1lij.,1ljj;11'r0"",,u,",or care pot inrocuireprezentantul legal al UAT comuna valea Lupuiri in aarnarea Generalr a Asocia{iei deDezvortare rntercomunitarr pentru sarubritate A.D.r.s rugi

Consiliul Local Valea Lupului;

Av6nd in vedere referat de aprobare nr.2lg0gl20.ll.2020 .
Avdnd in vedere Rapoartur de speciaritate nr. 2rg0g/zo.1r.2o2o .
Av6nd in vedere Avizele Comisiilor de specialitate.
Avdnd in vedere Nota de fundamentare nr. 1097l04.11.}o2ointocmitr de Asociafia de Dezvoltarepentru Salubritate A.D.I.s. Iagi cu privire la d"r"*rur.u ..p*r.rffir"i legal gi alpersoanei/persoanelor c.are pot inlocui reprezentantul legal al UAT comunei varea Lufrrui in AdunareaGenerald a Asocia{iei de Dezvoltare Intercornunitar[ pJntru Salubritate A.D.l.S. Iaqi;

Avdnd in vedere :

- prevederile oUG nr.5712019, cu rnodificdrile gi completirile ulterioare, privind Coduladnt in istrativ;
- prevederile HG nr.85 512008 cu modificdrile gi completlrile ulterioare, pentru aprobareaactului constitutiv-cadru qi a statutului- cadru ale asociafiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiectde activitate serviciile- de utilitati publice, precum qi ale Actului constitutiv gi ale statutului ADIS Iagi;- prevederile Legii nr.51/2006, republicat6, privind serviciile comunitare de utilit[1i publice;
- prevederile Legii nr.l0l12006, reptrblicata, privind serviciul de salubrizare a localitrlilor;

,,,,^*,^^*.P'evederile 
OG nr.2612000 ctr privire la asocia(ii qi fundatrii, cu modificarile qi cornpletdrile

ullenoare:

norAnagrr:

Art'l' Se desemneazd,.in-calitate de reprezentant legal al UAT Comuna Valea Lupului. in Adunarea
General[ a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarr pentru Salubritate A.D.l.S. Iagi, primarul comunei
Valea Lupului, Florin-Liviu DULGI{ERU
Art'2' Se desenrne azd,in calitate de inlocuitori ai reprezentantului legal al UAT comunei valea Lupului..
in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.l.S. lagi, in
cazul in care acesta nu poate participa la sedintele la care este convocat, urmdtoarele persoane:. Nume qi prenume: Antici Cristian

Art.3. Datere de identific'a."}.:T:.L:;:'il[:.L";H*'i]'i1., ei2 sunt prevdzute inAnexanr.r, parre
integrantl din prezenta hotir6re.
Art'4' Direc(iile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local valea Lupului vor
duce Ia indeplinire prevederile prezente i hotdrdri.
Art'S. Copii dupa prezenta hotdrAre se vor comunica Institu(iei PrefectLrlui laqi, Asocialiei de
Dezvoltare I ntercom unitar6 pentru Salu britate A. D.l. S. Iagi.

Presedinte tle Contrasem enaza pentru legalitate,
Consilier achizitii publice principal,

LupriTpnilia
A\

\

Mihaila Iulia


