
România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

HOTĂRÂRE 

-proiect- 

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       

− rapoartele 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, 

  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

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

......, domiciliat în ........., posesor al BI/CI seria ..... nr. ...... eliberat de ...... la data de ......, 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. 

 

                      INITIATOR, 

 PRIMAR                                                   Contrasemnează pentru legalitate,    

                                                                                             SECRETAR, 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1538 din 19.02.2020          

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Tămăşeni 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ” 

 

 

Văzând  referatul de aprobare a domnului LUCACI ŞTEFAN, primarul comunei Tămăşeni,  

privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Tămăşeni în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”,  facem următoarele precizări: 

• prin 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”; 

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

dosarul nr. 5642/291/2020, Domnul Lucaci Ştefan a fost validat în funcția de primar în 

urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

• Conform  art. 14 alin. (1) din Statul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ" „Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format 

din toţi reprezentanţii UAT-urilor asociate, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare la 

momentul desemnării". 

•  Conform prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, respectiv ale art. 132 şi 175 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, preşedintele consiliului judeţean şi primarii municipiilor, oraşelor şi 

comunelor asociate sunt reprezentanţii de drept ai unităţilor administrativ-teritoriale în 

adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. 

•  Potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019 - primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, 

administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al 

primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile  pentru 

a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. 

                                                                                           

 

 

Întocmit., 

ing. Chihalău Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1532 din 19.02.2021 

 

 

REFERAT   DE APROBARE 
privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Tămăşeni 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ” 

 

 

       

 

   Comuna Tămăşeni este membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, 

în care sunt asociate toate unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru, asociaţie ce are 

drept scop principal, conform art. 4 alin. (1) din Statut, "....realizarea proiectelor de management 

integrat al deșeurilor și realizarea în  comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităților ce 

compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare atribuite conform procedurilor de licitație 

publică, unor operatori, conform legislației in vigoare și prevederilor contractelor de asociere". 

  Conform  art. 14 alin. (1) din Statul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ" 

„Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii UAT-

urilor asociate, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare la momentul desemnării". 

 Conform prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, respectiv ale art. 132 şi 175 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

preşedintele consiliului judeţean şi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor asociate sunt 

reprezentanţii de drept ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale ale asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară. 

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

5642/291/2020, am fost validat în funcția de primar în urma alegerilor locale din 27 septembrie 

2020. 

 Potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019 - primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai 

unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, 

precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei 

instituţii publice de interes local. 

           Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei 

Tămăşeni, proiectul de hotărâre în forma prezentată.    

 

                                                                                              

 

 

Primar,  

LUCACI ŞTEFAN 

                                                                

 

 








































