Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
he

re
om

lic

k

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA ŞUGAG
CONSILIU LOCAL

C

he
k
lic
C
w.

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

HOTĂRÂREA NR. 3 /2010
Consiliul local al comunei Şugag, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21
ianuarie 2010.
Având în vedere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre primirea de noi membrii în Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară‚,APA ALBA’’;
- raportul de specialitate nr. 62/2010 al Serviciului administraţie publică locală şi
secretariat administrativ în cadrul primăriei ;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget,
finanţe şi al comisiei juridice din cadrul C.L. Şugag ;
- adresa nr. 2213/18.01.2010 de la Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ‚,APA
ALBA’’ prin care ne roagă să iniţiem şi să supunem aprobării consiliului local Proiectul de hotărâre
privind primirea de noi membrii în Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară‚,APA ALBA’’;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 16 al. (2) lit. j şi art. 21 al. (1) din Statutul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară ‚,APA ALBA’’;
În temeiul art.11 al. (1), art. 36 al. (2),lit. e), şi al.(7) lit. c), art. 45 al. 3,
precum şi art. 115 al.(1), lit. b ,din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată
,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Se aprobă dobândirea calităţii de membri ai Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară ‚,APA ALBA’’ de către următoarele unităţi ale administraţiei publice locale :
Comuna Bistra
Comuna Cenade
Comuna Cricău
Comuna Gîrda
Comuna Horea
Comuna Mirăslău
Comuna Săliştea
Comuna Sohodol
Art.2.-Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
local Şugag vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba ;
- Asociaţiei ‚,APA ALBA’’;
- Compartimentului buget-finanţe-contabilitate,impozite şi taxe din aparatul
de specialitate al primarului ;
Şugag la 21 ianuarie 2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Ştefan Mihai
Red./Dact./F.I.P./4 ex.

Contrasemnează,
SECRETAR
Faur Iov Petru
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