t-ROMANlA
ruDETUL S A LAJ
CONSILIUL LOCAL BOBOTA
HOTARAREA NR.34
Din 29 iulie 2016
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei BOBOTA in cadrul Asociafiei de
dezvoltare Intercomunitartr ,,ECODES', precum Ei in Adunarea GeneralS a Asocia{iei
Consiliul Local al Comunei Bobot, intrunit in qedin{tr

ordinarl

la data de 29,07,2014,

Av6nd in vedere:

o

o
o
o
o

Adresa Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA ,,ECODES SALAJ", cu nr. 280 din 29.06.2016 prin
soliciti desemnarea reprezentantului legal in Adunarea General[ ADI ,,ECODES SALAJ",
Expunerea de motive a primarului cu nr. 5025 din 22.07 .201 6 la proiectul de hotdrdre;
Referatul secretarului comunei Bobota inregistrat sub nr. 5025 din 26.07.2016;
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bobota,
Prevederile articolului 11, alineatul 2 si ale articolului 36, alineatul T,litera c, articolul 36, alineatul2
litera d si alineatul , litera a , punctul 14 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale,
republicatd; ale articolului l0 si articolului 30 din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilit{i
publice; ale articolului 17, articolului 18, alineatul 2, articolele 2l-24 si articolul 42, alineatul I din
Legea nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apd gi de canalizare; HG 855/2008, articolul 13,
alineatul (1), articolul16, alineatul (l) si (2) si Statutul Asociatiei, articolul 17, alineatul 2 ,articolul 22
alineatul l.

care se

in temeiul art. 45 alin I din Legea nr.21512001a administraliei publice locale republicate,

HoTARA$rE
Art.

I

face parte

MOALE FLORIN -CALIN avdnd functia de viceprimar pentru
in cadrul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,ECODES", precum gi pentru a

Se aprobl desemnarea domnului

a reprezenta comuna Bobota

din Adunarea Generald a Asociafiei.

Art.2.CudataprezenteihotdrdriiliinceteazEaplicabilitateaprevederile

art.3,lezaadoua,din Hotirdrea

Consiliului Localnr" l0 din 31.03.2009.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire
Art. 4 Prezenta hotdrdre

a prezentei hot6rdri se incredinleazd primarului Comunei Bobota.

se comunic[ cu

:

- Institulia Prefectului judelului Silaj
- Primarul Comunei Bobota;
- ADI,,ECODES SALAJ"
- D-nul Moale Florin
- Dosar de gedinf6;
- Dosar hot6rdri.
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