
 

 
H O T A R A R E A  

NR. 42 DIN 12 AUGUST 2015  
Privind infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-IBANESTI – A.D.I. GEORGE 
ENESCU   si aprobarea participarii comunei Pomirla in calitate de membru 

fondator la constituirea A.D.I. GEORGE ENESCU  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

    luând act de:  

- referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla  în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.85 din 03 august  2015  , calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a 
II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomîrla  înregistrat sub nr.86  din  03 08  2015  

-dovada privind disponibilitatea denumirii nr nr 146820 din 24 iulie 2015 
eliberata de Ministerul Justitiei –Serviciul Comunicare si Relatii  Publice, 
 Tinând cont de:  

 prevederile art. 6 lit. “e”, art. 8 alin. 1 si alin. 3 lit. “c” precum si art. 10 

din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare asa cum au fost aprobate de 
Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008;  
- ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 43/1997 *) privind regimul drumurilor 

  prevederile art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. “c” din Ordonanta nr. 26/2000 

cu privire la asociatii si fundatii - actualizata;  
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 prevederile Hotararii nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;  

 dispozitiile art. 11 si urmatoarele din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 – republicata;  

 Vazand  Raportul de avizare ale celor  3 comisii de specialitate ale 
consiliului local : 

-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii si comert. 

 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

         -  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport,  
 În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. „d” si “e”, alin. 6 
pct. 13  si alin. 7 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA, adopta prezenta 
hotarare; 

 Art. 1. Se aprobă participarea comunei  Pomirla  prin Consiliul Local 
Pomirla, ca membru fondator la înfiinţarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-
IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESCU. 
 Art. 2. Se aprobă asocierea comunei Pomirla  prin Consiliul Local 
Pomirla , în cadrul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-IBANESTI – A.D.I. GEORGE 
ENESCU.  persoana juridica română de drept privat, cu sediul în Romania, 
sat Pomirla, comuna Pomirla, judetul Botosani.  
 Art.3. Se aprobă Actul constitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-
IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESCU,prevazut in anexa nr 1 ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 Art.4. Se aprobă Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-
IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESCU prevazut la anexa nr. 2, ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.  



 Art.5. (1) Se aprobă participarea comunei Pomirla prin Consiliul Local 
Pomirla la patrimoniul initial al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-
IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESC, cu o contributie în numerar în valoare 
de 500 lei. 
 (2) Se aprobă cotizaţia ce va trebui platita de comuna  Pomirla , prin 
Consiliul Local Pomirla ,ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-IBANESTI – A.D.I. GEORGE 
ENESCU ,,in functie de cheltuielile ce se vor efectua pentru activitatea 
acesteia . 
 Art.6. Se împuterniceste dl Rusu  Doru Ioan,consilierul personal al  
primarului  comunei Pomirla   să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al comunei Pomirla , Actul constitutiv şi Statutul ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU 
HORIA-IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESCU. 
 Art. 7- Se desemneaza ca reprezentant al comunei Pomirla in 
Adunarea Generala a Asociatiei dlRusu  Doru Ioan,consilierul personal al  
primarului  comunei Pomirla , primarul comunei Pomirla ,  
 Art.7. Se împuternicestedomnul Rusu Doru Ioan  domiciliată în 
comuna Pomirla  legitimat cu CI seria  XT nr. 539476 , eliberat la data de 
08 03 2012  de SPCLEP  Dorohoi , să efectueze operaţiunile bancare 
necesare pentru depunerea capitalului social şi să indeplineasca procedurile 
prevazute de lege pentru inregistrarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GEORGE ENESCU-POMIRLA-HILISEU HORIA-
IBANESTI – A.D.I. GEORGE ENESCU ", la Registrul asociaţiilor şi fundatiilor 
de pe langa Judecatoria Dorohoi .  
 Art.8.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla , Prefectului Judeţului Botosani ,A.D.I. GEORGE ENESCU 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei. 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA, 
   CONSILIER,                         SECRETARUL COMUNEI 
            DAN POPESCU                                          CORINA  CHELARIU  
 
 

 

 

 


