
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

               HOTĂRÂRE 

              Nr.6 din 26.02.2021 

privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Tămăşeni 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ” 

Consiliul Local al comunei Tămăşeni 

Având în vedere: 

-adresa nr. 1000 din 07.12.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMŢ” prin 

care se solicită comunicarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. 

„ECONEAMŢ”; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005; 

Luând act de : 

-referatul   de aprobare nr. 1532 din 19.02.2021,  prezentat de către primarul comunei Tămăşeni, în 

calitatea sa de iniţiator; 

-raportul compartimentului de specialitate nr.  1538 din 19.02.2021       

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

  În temeiul art. 129 alin. 1, alin.2, lit. d) și alin. 7 lit. n),  art. 132, art. 139 alin. 1), art. 154 alin. 6), 

art. 155, alin. 1, lit. d) şi alin. 5 lit. a) , art. 196 alin. 1) lit. a) și b) și art. 197 alin. 1 și alin. 4 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1. Se desemnează Domnul Lucaci Ştefan, cetățean român, născut la data de 26.01.1963, în  

localitatea Tămăşeni, domiciliat în  sat Adjudeni,com.Tămăşeni, posesor al CI seria - nr.  - eliberat 

de SPCLEP Roman la data de 07.02.2014, CNP: - , reprezentant de drept al Unității Administrativ 

Teritoriale –Comuna Tămăşeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ”, validat în funcția de primar în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, prin 

încheierea nr. 411 din 12.10.2020, dată de Judecătoria Roman-judeţul Neamţ în dosarul nr. 

5642/291/2020. 

ART. 2. În situația în care Domnul Lucaci Ştefan, primar al Comunei Tămăşeni se află în 

imposibilitatea de a reprezenta de drept Comuna  Tămăşeni în Adunarea Generală a Asociației de 

Intercomunitară „ECONEAMŢ”, poate delega prin dispoziție această calitate viceprimarului. 

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei  Tămăşeni. 

ART. 4. Secretarul general al comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                      Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 


