
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

NR  35 DIN 30 IUNIE 2015  

privind aprobarea următoarelor: 

                                 Actul adiţional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”,  

                                        Actul adiţional nr. 2 la Statutul ADI ,,ECOPROCES”, 

împuternicirea 

reprezentantului comunei pentru votul în AGA ADI ,,ECOPROCES” Botoşani şi 

semnarea Actelor adiţionale  

 

 Întemeiulprevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 

dinLegeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

 luând act de:  

- referatul de aprobare al primaruluicomuneiPomîrlaîncalitateasa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 72 /24  iunie2015  , calitateacordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privindStatutulaleşilorlocali, cu modificărileşicompletărileulterioare, raportate la cele 

ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legeaadministraţieipublice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificărileşicompletărileulterioare, 

- raportulcompartimentului de resort din cadrulaparatului de specialitate al 

primaruluicomuneiPomîrlaînregistrat sub nr. 73 din 24 iunie2015  

- adresa nr 418/2014 , înregistrată la Consiliul Local Pomirla  cu nr.  2681/2015 

,privindavizareadocumentației de atribuire  - Concesionareaserviciului public de 

colectareși transport a deșeurilormunicipalesolideînjudețulBotoșani ,,SistemIntegrat de 

Management al DeșeurilorînJudețulBotoșani” 

VazandRaportul 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. 
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 - 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 prevederileOG nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG 855/2008 cu 
modificările și completările ulterioare, HG 742/2014, art. 9, alin (2) din Actul Constitutiv, 
art. 34  din Statutul ADI ,,ECOPROCES”,  art. 34  din Contractul de asociere nr. 
12483/21.10.2009; 
în temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin.3 lit f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. - Se avizează modificarea a Actului Constitutiv  - prin Act adiţional 

nr.2 şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” 
Botoşani prin Act adiţional nr. 2  în forma prevăzută în Anexele nr. 1 și  2 , 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Se  împuterniceşte domnul RUSU DORU IOAN,consilier personal   al 
primarului comunei Pomirla , cetăţean român, născut la data de 11 DECEMBRIE 1959 
CNP 1591211073529 , domiciliat în  comuna Pomirla  jud. Botoşani, posesor al C.I. seria 
XT nr.539476 , eliberat de .la data de 08 03 2012 ,să voteze și să semneze în favoarea 
adoptării  Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECOPROCES” Botosani, şi a Actului adiţional nr.2 la Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botosani,  în forma prezentată  în 
Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre 

ART.2-  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Pomirla  
Prefectului Judeţului Botosani,Liceului Teoretic „Anastasie Basota” Pomirla şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei. 
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