ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILruL LOCAL SOIMARI
HOTARARE
privind acordarea unui mandat special, d-lui Stanescu Ion,reprezentantul comunei Soimari,

in Adunarea generala a Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara

,,Parteneriatul pentru Managementul

Deseurilor Prahova".

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI SOIMARI, ruDETUL PRAHOVA

Urmare alegerilor din data de 05.06.2016
comunitatilor locale :Primari. consilii locale

in urma carora au fost

alesi noi reprezentanti ai

.

Avand in vedere:
-Adresa nr. 1369 din 05.07.2016 a Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara"parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova".
-Expunerea de motive a primarului comunei Soimari.
- prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova". art.5. alin 2 si 3 art.22 alin I
-Hotararea Guvernului nr.74212014 privind modificarea Anexei 2laHotarurea Guvernului nr.
855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv-cadru, ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara
cu obiect de activitate serviciilor de utilitati publice ;
-Prevederile art. l0 alirr 4 si 5 si art.32, alin 4 din legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de
Unitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei SOIMARI ;
In temeiul aft. 1l alin.(Z), art. 36, alin 2, lit. d; art. 46, art. ll5 din si ale art. 115 din Legea
administratiei publice locale nr.2l5l200l, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:

in

Art.l. (l)Se imputerniceste d-l primar, Badica Laurentiu Ion, ca reprezenlant al comunei Soimari
cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru

Managementul Deseurilor Prahova".
(2)In lipsa primarului comunei Soimari ,se acorda un mandat special domnului Stanescu Ion
avand functia de viceprimar,cetatean roman, nascut la data de 21.06.1961 in Soimari, judetul Prahova,
domiciliat in Soimari, sat Magura, nr. 169, posesor al CI seria PH nr. 619346 eliberat de Politia orasului
Valenii de Munte ,ladata de 10.08.2006 sa semneze si savoteze pe seama Consiliului local al comunei
Soimari in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parleneriatul pentru
Managementul Deseurilor Pnahova" , alegerea noilor organe de conducere ale Asociatiei-Presedinte si
Consiliu Director pentru urmatorii 4 ani, inclusiv acordarea descarcarii de gestiune a membrilor fostului

Consiliu Director

.

Art.2 -Persoanele nominalizate de Consiliul local al comunei Soimari la art nr.

I vor

aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. -Secretarul comunei SOIMARI va comunica autoritatilor.institutiilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare. Hotararea va fi afisata la
ul primariei comunei SOIMARI , judetul PRAHOVA.
PRESEDINTE DE SED
Gogu Aurel

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar
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R.OMANIA
JUDETUL P HOVA
CONSII-ruL LOCAL AL COMUNEI SOIMARI

PROIECT-HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului

de organizare

Si

funclionare al

Consiliul Local al Comunei Soimari, intrunit in gedin{a ordinarl din data de
07.2016;

Local al comunei Soimari;
Avdnd avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Soimari;
in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 39312004 privind

republicatd gi ale art. 2 din Ordonanla Guvernului nr. 3512002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale, aprobat[ prin
Legea
.36 alin. (2)lit. a), alin. (3) lit. a) 9i art. 45 aIin, (1) 9i art' I15 alin'
(1), lit. b) din Legea nr. 27512001 privind administraJia publicd lc>cal6, repubiicatd cu
modifi cirile gi completlrile ulterioare;

Local
- Se aprobb Regulanentul de organizare gi funcfionare al Consiiiului
ai Comunei Soimari, conform anexei nr. I care face p e integrantd din prezenta

Art"t.

hotdrAre.

reglementare,
Prezenia hotdr6re va
secretarului cornune! Soimari.

Art.3.

-

fi

comunicatl persoanelor interesate prin grija

INXTiATOR
PRI R
Ing. Badica Laurentiu Ion

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COM A SOIMARI
R

PRI

EXPUNE

DE MOTIVE

La proiectul de hotarare Privind aprobareaRegulamentului de organizare gi funclionare
Consiliului Local al comunei Soimari

a

Doamnelor si domnilor consilieri,
Am initiat prezentul proiect de hotarare motivat de prevederile art. 85 alin. 3 din
Legea rc. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile qi completdrile
ulterioare, art. 64 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativa pentru
elaborarca actelor normative, republicatd gi ale art. 2 din Ordonanfa Guvemului nr.
3512002 pentru aprobarea Regulamentuiui-cadru de organizare gi funcfionare a consiliilor
locale, apr ob atE prin Legea nr. 67 3 /2002
Avand in vedere cele prezentate si tinand cont de prevederile art.36 alin. (2) lit. a),
alin. (3) lit. a) 9i art.45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1), lit. b) din Legeanr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, va
propun spre desbaterc prezentul proiect de hoatarare si adoptarea lui in fo a
Prezentata.

PzuM

(.
PORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind

aprobarea Regulamentului

de otganizare

Si

functionare a Consiliului Local al comunei Soimari;

in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 39312004 privind
republicat[

gi ale art. 2 din Ordonan]a

Guvernului

funcJionare a Consiliului Local al comunei Soimari;

SEC TA
Moldoveanu

nr.

3512002 pentru aprobarea

