
R O M A N I A
CONSILIUL LOCAL AI COMLINEI BLEJESTI

JI]DETUL TELEORMAN

HOTARARE
PRIVIND: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Locat
al comunei Blejegti 9i numirea unui supleant in adunirile generale ale

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard,,Teleormanul,, pentru aprobarea
primir i i  unui nou membru, comuna C6l inest i .

Consiliul Local al comunei Blejegti, intrunit in qedinld de lucru de indatd pe luna
iunie 2015 avdnd in vedere:

- adresa nr. 734107.05.2015 a Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitard, Teleorman, inregistratd, la Primdria Blejeqti judetul
Teleorman cu nr. 316614069112.06.2015; expunerea de motive a
primarul comunei Blejesti; raportul de specialitate aI
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului;
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Blejesti; proiectul de hotdrdre iniliat de primarul localitdlii ce a
fost dezbdtut in qedinlele pe comisii ale Consiliului Local primind
avizul favorabil al acestora; raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Blej eqti;

in conformitate cu ;
- prevederile Legii 24 12000-norme de tehnicd legislativd pentru

elaborarea actelor normative r 2 modificatd qi comptetataulterior g,,ro
260D0r0);

- prevederile O.G. 2612000 cu privire la asociafii qi fundafii, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare 1r'ao 3el3 I ianuarie 2000);

- prevederile HotdrArii de Guvern nr. 85512008 privind aprobarea
actului constitutiv - cadru gi a statutului - cadru ale asocialiilor de
dezvotare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitdti
publice 

r;ilXffii#, *. 241t2006privind servicile de arimentare
cu apd gi canalizare, repub Iicatd @.o. 8s/20 r 3);

- prevederile legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de
utilitdti publice republicatd rr,a o nt/20t3);

- prevederile art. 36 alin. (2) lit.,,d,, coroborat cu arin. (6) lit. ,,a,,
pct. 14, art. 37, art. 117 lit. ,,a,, din Legea nr. 21512001 privind



administratia publicd loca16, republicatd cu modificdrile qi
completdriie ulterioare (M o 123t20 ianuarie 2007);

in temeiul prevederi lor art .45, al in. ( i )  al in. (2) l i t ." f 'qi  art .115 al in.( l )
lit."b", alin.(3), alin.(6) gi a1in.(7), din Legea administra{iei pubiice locale nr.
2I51200I, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1.Se acordd mandat special reprezentantuluiConsiliului Local al comunei
Blejeqti in adunarea generalS a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
,,Teleorman,, primarului comunei Biejeqti judelul Teleorman, Pietreanu Narcis
Citdlin, pentru a aprobaprimirea unui nou membru, comuna Cdlineqti, prin
Consiliul Local al acesteia.

Art.2.Se numeEte viceprimarul localitdlii Blejeqti, Pecili Andu Mircea, ca
membru supieant in adundrile generale ale Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard,,Teleormanul,, pentru rcprezentarea Consiliului Local al
comunei BlejeEti, imputernicit cu toate drepturile gi obligaliile care decurg din
aceastd funclie.

Art.3.Secretarul comunei Blejegti se va ingriji de comunicarea prezenter
hotdr6ri cdtre:

) Institulia prefectului judelului Teleorunan pentru verificarea legalitalii;
F Persoanelor nominaltzate pentru cunoaqtere qi aplicare;
> ADI Teleorman;
) Primarului localitelii Bleje$ti;

PRE$EDINTE DE $EDINTA, .
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Viviana Savulescu

COMLINA

Nr.l3 oin3o  tu t t tE  2015

Prezenta hotarare afbst adoptatd astazi 3O {\qh.(tC 20'l5;
CVORUM: i2consi l ier i  infunctie; {&consi l ier i  prezenti ,dincare:PENTRUfglvoturi  ABTINERI,* voturi IMPOTRIV ;


