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HOTARARE
privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele
Consiliului Local Corbu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,DOBROGEA’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 07.07.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa A.D.I. ,,DOBROGEA’’ nr.544/28.06.2016
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.5344/29.06.2016 prin care solicita
sa adoptam o hotarare de consiliu local prin care sa desemnam o persoana care
sa reprezinte interesele comunitatii in cadrul ADI Dobrogea, tinand cont de faptul
ca, comuna Corbu are calitatea de membru al asociatiei.
In temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată si actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.161/2003 privind
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.(3) lit.c) şi art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se imputerniceste domnul Marin Cornel, in calitate de viceprimar al
comunei Corbu, identificat cu CNP 1641001135053, domiciliat in comuna Corbu,
str.Principala nr.152, judetul Constanta avand C.I. Seria KZ nr.146171 eliberat de

SPCLEP Navodari la data de 10.10.2013, sa participe in cadrul sedintelor
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea.’’
Art.2 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la A.D.I. ,,Dobrogea’’ si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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