
          

 

H O T A R A R E A  
NR .51 DIN 21 OCTOMBRIE 2015 

privind aprobarea numirii domnului Buliga Alin-Ovidiu ca 

Administrator Public al A.D.I. George Enescu 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 99 din 05 octombrie  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; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.  100 din  05  
octombrie 2015  ;   

d) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  

-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia 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,  
 Tinand cont de :  
 -Hotararea Consiliului Local nr 42/12 august 2015 de infiintare ADI 
George Enescu ; 
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 -Hotărârea nr. 1 din 12.10.2015 a Consiliului Director al A.D.I 
George-Enescu prin care domnul Buliga Alin-Ovidiu a fost ales 
Administrator public al A.D.I George-Enescu; 
        luând în considerare prevederile 114 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA   
H O T A R A S T E : 

 

 
 Art.1. Se aproba numirea domnului Buliga Alin Ovidiu, legitimat cu 
C.I seria XT, număr 431602, CNP 1910918071369 ca Administrator public 
al A.D.I George Enescu. 
 Art.2. Se împuternicește administratorul public al A.D.I George 
Enescu să semneze în numele și pe seama A.D.I. George Enescu în 
vederea atingerii obiectivelor comune propuse prin asociere. 

 ART.3-  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 si  
d-lui Buliga Alin-Ovidiu  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la 
sediul primariei. 
      

PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                   SECRETARUL COMUNEI, 

Dan  POPESCU                                  Corina CHELARIU 
 
 
 


