
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  ordinară din  data  de
21.04.2015
           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru
administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
si  a  libertatii  cetatenilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  ,  Raportul
nr.9805 /17.04.2015 al Serviciului Juridic,
           Vazand prevederile HG nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Hotararea
Guvernului  nr.  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv-cadru  si  a  statutului-cadru  ale
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si
prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara''Intercom Deseuri''
Caras-Severin,

Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
          În temeiul art.11, art.36, alin.1,alin.2,lit.d),lit.e) pct 14 art. 46 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
             

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1.  Se acorda mandat special domnului Cornea Stelian de a vota in cadrul AGA a
Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara''Intercom  Deseuri''  Caras-Severin  pentru  aprobarea
Regulamentului  de  instituire si  administrare a taxei  speciale  unice  de salubrizare pe  teritoriul
judetului Caras-Severin pentru localitatile din mediul rural.
           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Cornea Stelian si
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara''Intercom Deseuri'' Caras-Severin . 
         Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  ,,INTERCOM  DESEURI”,  Resita,

Piata 1 Decembrie 1918, nr.7 ,et.1;
                        -     Domnul Cornea Stelian;

-    Serviciul Juridic;
-    Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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