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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                     

 

HOTĂRÂREA NR. 195 

        Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei şi cuantumul cotizaţiei 

datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,SALUBRIS ALBA”  

 

         

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

25.09..2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 869/18.09.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

            Analizând referatul Serviciului Urbanism, tehnic, investiţii, spaţiu locativ nr.12719 din 

24.09.2014 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi raportul nr.  

12724/25.09.12014 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 

Ocna Mureş; 

            Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alba transmisă sub 

nr.4/19.09.2014, privind modificarea statutului asociaţiei şi alocarea cotizaţiei aferente trimestrului IV 

2014 datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Salubris Alba”; 

 Ţinând cont de prevederile: 

           -Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Devoltarea Intercomunitară ,,Salubris Alba” înscrisă 

in Registrul Asociatiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia conform Certificatului de 

înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.1126/12/A/07.08.2009. 

            Având în vedere prevederile: 

           - Ordonanţei nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           - Legea nr 273/2006 privind finanţeler publice locale; 

            În temeiul: art 36 alin.(2) litera e),  art.45 alin.1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, adoptă prezenta:    

 

HOTĂRÂRE: 

        

       Art.1: Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,SALUBRIS ALBA”, potrivit Anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 

      Art.2:  Se împuterniceşte domnul jr. Vinţeler Silviu, primar al oraşului Ocna Mureş să semneze 

actul adiţional, prevăzut la art.1 al prezentei hotărâri. 

 

      Art.3:  Se împuterniceşte d-nul Nistor Marius-Daniel, cetăţean roman, născut la data de 

26.07.1973 în municipiul Sebeş, domiciliat în municipiul Alba iulia, str Vasile Goldiş, nr.28, bl8ABC, 

ap.37, posesor al C.I seria AX, nr 341652, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, să 

începlinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificării Statutului ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SALUBRIS ALBA” la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia. 

 

       Art.4: Se aprobă cuantumul cotizaţiei oraşului Ocna Mureş,  aferentă trimestrului IV al anului 

2014, datorată ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SALUBRIS ALBA”, în 

valoare de 1800 de lei, care urmează a fi achitată după ce se va realiza alocarea bugetară a sumei. 

 

       Art.5:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 
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Se comunică la: 

- Instituţia Prefectului –judeţul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 

- Consiliul Judeţean Alba; 

             

Ocna Mures, 25.09.2014 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                

  STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                     SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                    JR. NICOARĂ FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 16;  Voturi ,,pentru”:  16. 

 

 


