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HOTARARE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 27.04.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa nr.ADID 878/31.03.2017 emisa de A.D.I. ,,Dobrogea’’
inregistrata la Primaria comunei Corbu sub nr.2426/03.04.2017 precum si H.C.L.
nr.51/07.07.2016 privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte
interesele Consiliului Local Corbu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,DOBROGEA’’.
In temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
actualizata, 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;
In conformitate cu prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, actualizata;
In baza dispozitiilor Legii nr.51/2006 –legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicata si actualizata;
Avand in vedere prevederile art.37; art.45 alin.1) si art.115 alin.1) lit.,,b’’ din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Acordarea unui mandat special domnului Marin Cornel in calitatea sa de
reprezentant al comunei Corbu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Dobrogea’’, in vederea exercitarii votului privind acceptarea de noi

membri in cadrul sedintelor Adunarii Generale a 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 persoanei nominalizate la art.1 si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 12 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Marin Cornel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

