
          ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                                HOTĂRÂRE

        Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in 12.07.2016,
        Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru
servicii publice , comerţ, agricultură şi turism din cadrul Consiliului Local al municipiului
Caransebes, 

Vazand Referatul nr.18400 din 08.07.2016 al Serviciului Juridic si Relatii cu publicul,
         Vazand prevederile  pct.2 al articolului unic din Legea nr.313/2015 care modifica alin.
(8)  al  art.10  din  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  nr.51/2006  si  HCL
nr.46/13.03.2009, HCL nr. 203/11.08.2011 si HCL nr.246/13.09.2012,

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.(d),lit.(e), alin.6), lit.(a) pct.14, alin.(7) lit.(c) si
art.  45  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

         HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  .Se  numeste  Primarul  municipiului  Caransebes  in  calitate  de  reprezentant  al
municipiului  Caransebes  in  Adunarea  Generala  a  Asociatilor,  la  Asociatia  de  Dezvoltare
Intercomunitara Intercom Deseuri Caras-Severin.
        Art.2. Primarul isi  poate delega calitatea de reprezentant in Adunarea Generala a
Asociatilor, prin dispozitie.

Art.  3  .Se  acorda mandat  special  Primarului  pentru a vota cotizatia  pe  anul  2016 la
Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  ,,Intercom  Deseuri”  Caras-Severin  iar  in  cazul
delegarii  calitatii  de  reprezentant,  mandatul  special  se  transfera  persoanei  delegate  prin
dispozitie.

Art.  4  .Se  revoca  mandatul  domnului  Ion  Marcel  Vela  in  calitate  de  reprezentant  in
Adunarea  Generala  a  Asociatilor  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  ,,Intercom
Deseuri” Caras-Severin.
      Art.  5  . Actul Constitutiv si Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom
Deseuri” Caras-Severin se modifica in mod corespunzator cu prevederile prezentei hotarari
prin grija conducerii asociatiei.

Art.  6  . Cu ducerea la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza Primarul  municipiului
Caransebes respectiv persoana careia i se deleaga calitatea de reprezentant.
     Art.  7  . 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 judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Directia Economica; 



• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Intercom Deseuri Caras-Severin ;
• SC TRANSAL URBIS SRL;
• Compartiment Protectia Mediului;
• Serviciul juridic;
• Biroul Audit Intern;  
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      L.S. Consilier Ponetchi Maria
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