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HOTĂRÂREA NR. 8 

 
        din 28 ianuarie 2015 

 

 
privind desemnarea  reprezentantului oraşului Miercurea Nirajului în  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ” 

 

 
Văzând expunerea de motive a Primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, 

Având în vedere dispoziţiile art. 11, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 

14 alin.(1) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”, 

În temeiul prevederilor ale art. 36 alin.(2) lit. c) şi d) şi ale art. 45 alin.(1) din Legea  

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

 HOTĂRĂŞTE  

 
 
Art.1. Se împuterniceşte domnul Tóth Sándor, în calitate de  primar al oraşului Miercurea 

Nirajului să reprezinte oraşul Miercurea Nirajului în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOLECT MUREŞ”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, precum şi  

Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT 

MUREŞ”care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

      Oltyán Csaba Attila        Secretar 

                     Szentgyörgyi Ildikó 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


 

 
  
      

 

Expunere de motive 
 la proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Miercurea Nirajului  

în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ” 

 

 

 Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul 

ca, în limitele competenţelor autorităţilor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în 

condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept 

privat şi de utilitate publică. 

 În  scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciilor de salubrizare a localitaţiilor, precum şi realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii, s-a constituit Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”. 

 Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001 

republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii serviciului public de salubrizare a localităţilor  nr. 101/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. 

 În data de  22 mai 2008, adunarea generală a Asociației a aprobat statutul și actul constitutiv și 

a desemnat persoana împuternicită pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității 
juridice. 

 În conformitate cu prevederile Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale acesteia, şi-au desemnat reprezentantul legal în Asociaţie, prin 

hotărâri ale consiliilor locale respective. 

 Având în vedere schimbările survenite de la înfiinţarea Asociaţiei, care au dus la modificarea 

componenţei autorităţii publice locale, se impune desemnarea unui nou reprezentant  al acesteia în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”. 

 Totodată, HGR 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, 

modificată prin HGR nr.742/2014,  prevede că adunarea generală este organul de conducere al 

Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative 

ale acestora şi recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, 

respectiv  preşedinţii consiliilor judeţene pentru judeţ. 

 Faţă de cele expuse, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului oraşului Miercurea Nirajului în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„ ECOLECT MUREŞ”. 

                     Primar 

          Tóth Sándor 

        ______________________________ 

 



 

 

 

 


