
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 

din 25 martie 2015 

 

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului,  luând în considerare prevederile art.8 

alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 

privind modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea 

actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008, 

pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.37, alin.(1) din 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ coroborat cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.246/2005, 

În temeiul prevederilor art.11 şi art.36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, precum şi cele ale art. 45 alin.1 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul orasului Miercurea Nirajului dl. Tóth Sándor, reprezentantul 

orasului în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze  aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a 

Statutului Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care 

decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la 

înfiinţarea Asociaţiei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului 

municipiului/orasului/comunei, dlui Tóth Sándor și  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOLECT MUREŞ, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 
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