ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUȘANI

Nr.03/05.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de Primar al
U.A.T. Comuna Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit in ședință ordinară astăzi ______
Având in vedere:
- Raportul nr.02/05.01.2021 al D-lui Secretar General al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius, prin care se
propune mandatarea reprezentantului de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de Primar al
U.A.T. Comuna Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași;
- Raport de fundamentare nr.01/05.01.2021 emis de Dl. Dumitru Ion, in calitate de inițiator;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumușani înregistrat la nr.
_______/_________.
- Prevederile art. 21 din Statutul Asociației „ECOAQUA”;
- Dispozițiile art.89, art.91 si art.132 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art.129 alin.9 lit.a) si c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
PROPUN:
Art. 1 – Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu
atribuții de Primar al Comunei Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării în Adunarea Generală a
Asociaților a atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociației „ECOAQUA”.
Art. 2 – Se mandatează reprezentantul de drept să aprobe modificările aduse Statutului și Actului
Constitutiv ale asociației.
Art. 3 – Reprezentantul de drept al localității UAT Comuna Frumușani şi Asociația „ECOAQUA”
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 – Începând cu data prezentei se revocă prevederile H.C.L. nr.72/2019 privind mandatarea
reprezentantului de drept Dl. Cristache Costel Nelu –Administrator Public al U.A.T. Comuna Frumușani,
județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI
„ECOAQUA” Călărași
Art. 5 – Secretarul General al comunei Frumușani., va comunica prezenta hotărâre persoanei
menționate la art.1, ADI „ECOAQUA” Călărași si Instituției Prefectului – județul Călărași în vederea
exercitării controlului legalității.
Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare publică la sediul Primăriei Comunei
Frumușani, pe site-ul instituției si prin mass-media
p. Primar
DUMITRU ION
………………………

Avizat Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR. 01/05.01.2021

REFERAT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Dumitru Ion DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de Primar al Comunei
Frumușani județul Călărași propun Consiliului Local Frumușani, aprobarea proiectului de hotărâre privind
mandatarea subsemnatului ca reprezentant de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de
Primar al U.A.T. Comuna Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași.
Având in vedere:
- Dispozițiile art.89, art.91 si art.132 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
De asemenea, analizând schimbările survenite ca urmare a rezultatelor alegerilor administrației
publice locale, respectiv pentru funcționarea si organizarea A.D.I., opinez ca fiind necesara adoptarea si
aprobarea unui proiect de hotărâre in sensul actualizării mandatului in cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
mandatarea reprezentantului de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de Primar al U.A.T.
Comuna Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților
din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași.

p.PRIMAR
DUMITRU ION

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR.02/05.01.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Bonciu-Zanfirachi Marius Secretar General al comunei Frumușani județul Călărași
analizând necesitatea si oportunitatea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept
Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de Primar al U.A.T. Comuna Frumușani, județul Călărași în
vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași.
Având in vedere:
- Dispozițiile art.89, art.91 si art.132 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art.129 alin.9 lit.a) si c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
„(1) Organele asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sunt: adunarea generala
a asociatiei, consiliul director si comisia de cenzori.
(2) Organizarea si modul de functionare a organelor asociatiei de dezvoltare
intercomunitara si a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de infiintare si
statutul
asociatiei
de
dezvoltare
intercomunitara,
aprobate
prin
hotararile
consiliilor locale, respectiv judetene asociate.
(3) Adunarea generala este organul de conducere al asociatiei de dezvoltare
intercomunitara,
format
din
reprezentantii
tuturor
unitatilor
administrativteritoriale asociate.
(4) Adunarea generala adopta hotarari in conformitate cu statutul asociatiei.
Hotararile adunarii generale sunt asimilate actelor administrative si intra sub
incidenta prevederilor legii contenciosului administrativ.
…………
„Comunele, orasele si municipiile sunt reprezentate de drept in adunarile generale
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale
operatorilor regionali si locali de catre primari. Primarii pot delega calitatea lor
de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale
viceprimarilor, administratorilor publici, precum si oricaror alte persoane din
aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institutii publice de
interes local.”

Luând in considerare schimbările survenite ca urmare a rezultatelor alegerilor administratiei publice
locale, pentru funcționarea si organizarea A.D.I., opinez ca fiind necesara adoptarea si aprobarea unui
proiect de hotărâre in sensul actualizării mandatului in cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași,.
Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportun si justificată aprobarea proiectului de
hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept Dl. DUMITRU ION – Viceprimar cu atribuții de
Primar al U.A.T. Comuna Frumușani, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul ADI „ECOAQUA” Călărași.
SECRETAR GENERAL
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

