ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
privind participarea financiară a oraşului Ocna Mureş la constituirea şi
funcţionarea Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ,, Alba de Jos”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la
data de 09.01..2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1 din 09.01..2013, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Avand in vedere: referatul si raportul nr.184/09.01..2012 ale Serviciului administratia
publica locala, secretariat, juridic, protocol si relatia cu societatatea civila, raportul nr.290 al
Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, coroborate cu O.G nr 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia de Dezvoltare a
Judeţilui Alba, Documentele europene pentru perioada de programare 2014-2020,,Strategia de
Dezvoltare Europa 2020” şi Hotărarea nr.135 din 27.09.2012. a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş privind participarea la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,
Alba de Jos” ;
În temeiul: art.36 alin. (2) lit e) coroborat cu alin (7) lit.c), art 45 alin 2) şi art 115 alin. 1)
lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă participarea oraşului Ocna Mureş, cu suma de 200 lei cu titlu de
contribuţie financiară la patrimoniul iniţial, şi 0,1 lei/locuitor, cotizaţia pe anul 2013, în scopul
constituirii şi funcţionării Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ,, Alba de Jos” ,
asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.
Art.2: Se împuterniceşte domnul Vinţeler Silviu, primarul oraşului Ocna Mureş să
semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos.
Art. 3: Se desemnează domnul Vinţeler Silviu, primarul oraşului Ocna Mureş , ca
reprezentant al orasului Ocna Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Alba de Jos”.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviul Administratia publica locala, juridic, protocol si relatia cu societatea civila;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane
- Primăria municipiului Aiud.
- Se afişează la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Ocna Mureş, 09.01.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR . PODARIU PAVEL GLIGOR

RED/ DACT:T.O.M
EX:3. ANEXE:0.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORINEL

Nota:consilieri in functie:17;prezenti:16, voturi pentru:16
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