
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Boroaia, judeţul 
Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea 
Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava , precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor 
adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată sub nr. 4152 din 29.07.2016 ; 
 - Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4153 din  
29.07.2016; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor, din cadrul Consiliului Local Boroaia, 
judeţul Suceava înregistrat sub nr. _______ din 12.08.2016; 
 - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul 

Suceava nr. 33/06.07.2016; 

 - Hotărârea 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 

- 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), precum şi al art. 45 alin. (2) lit. 
f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  Se desemnează domnul primar Berariu Vasile, să reprezinte Consiliului Local al comunei 
Boroaia, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de gestionare a 
deşeurilor în judeţul Suceava, şi se împuterniceşte să voteze pentru alegerea Președintelui și a 
Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava, precum și să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Boroaia pentru adoptarea 
și semnarea actelor adiţionale de modificare și completare a Actul Constitutiv şi a Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor din Judeţul Suceava, prevăzute în 
anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.1. 
 
Art.3. - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 

a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.2. 
 
Art.4. -  Se împuterniceşte domnișoara Ștefan Veronica, domiciliată în comuna Slatina, sat 

Herla, nr. 184, judeţul Suceava, care se legitimează cu cartea de identitate seria XV nr. 103795 
eliberată de SPCLEP Fălticeni la data de 09.11.2015, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei la 
Judecătoria Suceava şi la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 
Art.6. - Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.7. - Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin                                                       

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 12 august  2016          
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