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Nr.793 din 25.03.2019       

 

PROIECT    DE  HOTĂRÂRE                                                             
   privind modificarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Valea Neagră” 

  
Consiliul Local al comunei Tiream,întrunit în şedinţa ordinară din data de ……….2019; 
Având   în   vedere  raportul  de specialitate  al compartimentului de resort din cadrul               

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.778 din 22.03.2019, expunerea de 
motive a primarului comunei Tiream ,în calitate de iniţiator,înregistrată sub 
nr.792/25.03.2019;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.h) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Valea Neagră”; 

 În temeiul prevederilor art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de  utilităţi 
publice, art.11 alin.(1) si alin.(2), art. 36, alin. (7) , lit.c), art. 45 alin.(1) şi  art.115, alin.1, lit.b)  
din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

                                     H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

         Art.1.  Se aprobă  Actul adiţional de modificare a Statutului Asociaţiei   de   Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Valea Neagră”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2.  Se aprobă  Actul adiţional de modificare a Actului constitutiv al   Asociaţiei  de 
 Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră”, conform anexei nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Valea Neagră”, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă  Actul constitutiv actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Valea Neagră”, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.5.  În sensul aplicării prevederilor articolelor precedente, se împuterniceşte 
primarul  
comunei Tiream, reprezentantul acesteia în cadrul Adunării Generale să voteze în favoarea 
modificării   Actul constitutiv  și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea 
Neagră”. 

Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Tiream, judeţul Satu Mare.  

Art.7.  Prezenta hotarare se comunica cu: Primarului  comunei Tiream, Instituţia 
Prefectului Judeţului Satu Mare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră”,  se 
publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei comunei 
Tiream. 

Tiream, la 22  februarie 2019 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 

Red.Tehn.G.M. 
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