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HOTARARE NR.62
DIN 29.09.2017
Privin d aprobarea ” acordarii unui mandat special dlui Iștoc Petru, reprezent antul comunei Cleja,județul Bacău în AGA
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea t ari felor pentru
diverse servi cii pe care pe care le efectuează Operatorul cuprinse în Act ele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010.
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit in data de 29.09.2017 in sedinta ordinară,potrivit art.39 alin(1) din
Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare
Având in vedere:
-adresa ADIB Bacău nr. 675/21.09.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 6373/21.09.2017 pin care se
solicită adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri privind aprobarea ” acordarii unui mandat special ,
reprezent antului comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare Int ercomunitară Bacău -ADIB, în
vederea exercitării votului privind aprobarea tari felor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul
cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.556/2006/29.11.2010.
-raportul compartimentului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr.6373/22.09.2017, aprobat de către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr. 6389/22.09.2017 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgenț a adoptarii unei hotarari privind aprobarea ” acordarii unui mandat speci al dlui Iștoc
Petru, reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în
vederea exercitării votului privind aprobarea tari felor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul
cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.556/2006/29.11.2010,în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 29.09.2017,ca urmare a adresei ADIB
Bacău nr. 675/21.09.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 6373/21.09.2017.
prevederile art.120 alin(1) art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie, art.2,art.3,art.4 din Legea nr.199/1997 pentru
rati ficarea Cartei europene a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art.20 si art.21”m” din Legea
cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată și completată,art.7 alin(2) din Codul Civil,cu modificările și completările
ulterioare,art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenț a decizionala,cu modi ficarile si completarile ulterioare,O.G
nr.26/2000 cu privire la asoci ații și fundații,modificată și completată, art. 16 alin(3)lit.”d”coroborat cu art.21 alin(1) din
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară art.23, art.36 alin. (1),alin(2) lit.”d” și lit.”e”,alin(6) lit.”a”punctul
14 ,alin(7)și alin(9),art.61,art.62 alin(1),art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2)din Legea nr.215/2001,privind administratia
publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi completările ulterioare şi raportul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau, nr 6623,6624,6625 din 29.09.2017;
In baza art.45 alin.(1),art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica
locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Se aprobă acordarea unui mandat special dlui Iștoc Petru, reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la
Asociația de Dezvoltare Int ercomunitară Bacău -ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea tari felor pentru
diverse servi cii pe care pe care le efectuează Operatorul cuprinse în Act ele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010.
Art.2 – Se împuterniceste Primarul Comunei Cleja să ia toate masurile legale si necesare în numele și pentru
Consiliul Local al Comunei Cleja,pentru îndeplinirea procedurilor în funcție de situația de fapt și prev ederile
legale în speță .
Art.3. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul apa ratului de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotă râri,conform prevederilor legale,care reglementează acest aspect.
Art.4 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.5.Orice alte prevederi contrare prezentei hotă rări se modifică de drept.
Art.6. Prezenta hot arare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,ADIB Bacău si va fi adus ă la cunostința
publicului ,conform prevederilor legale ,care reglem entează acest aspect
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15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15

