ROMÂNIA
JUDE UL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOT

RÂREA

Nr. 68 din 16.08.2017
privind numireaăreprezentantuluiăcomuneiăDude tiiăNoiăînăConsiliulăDirectorăală
Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăTorontalăăpentruămandatulă2017ă– 2020
Avândăînăvedereăprevederileăart.ă121ăalin.ă(2)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ;ă
luândă înă considerareă prevederileă art.ă 9ă pct.ă 3ă dină Cartaă european ă aă autonomieiă
locale,ăadoptat ălaăStrasbourgălaă15ănoiembrieă1985ăşiăratificat ăprinăLegeaănr.199/1997,
analizândăprevederile:
a).ăart.32,ăalină(1)ădinăStatutulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăTORONTAL;
b).ăOrdonan eiădeăGuvernănr.26/2000,ăcuăprivireălaăasocia iiăşiăfunda ii;
c).ă art.37ă dină Legeaă nr.215/2001,ă privindă administra iaă public ă local , republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
d) Hot râriiă Consiliuluiă Locală Dudeștiiă Noiă nr.33ă dină 14.04.2014,ă privind aprobarea
particip riiăcomuneiăDudeştiiăNoiăla înfiin areaăuneiăAsocia iiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
denumit ăASOCIA IAăDEăDEZVOLTAREăINTERCOMUNITAR ăTORONTAL
luândăactăde:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștiiă Noi,ă înă calitateaă saă deă
inițiator, înregistratăsubănr.4782/2017, calitateăacordat ădeăprevederileăart.ă33ădinăLegeaănr.ă
393/2004 privind Statutulăaleşilorălocali,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăraportateălaă
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-aă dină Legeaă administra ieiă publiceă localeă nr. 215/2001,
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistratăsubănr. 4781/2017,
c) raportul Comisiei de specialitate JUREX a Consiliului Local alăComuneiăDudeștiiă
Noi,
d) avizulădeălegalitateăfavorabilăalăsecretaruluiăcomuneiăpentruăproiectulădeăhot râre
înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 9ă dină Regulamentulă propriuă cuprinzândă m surileă
metodologice,ă organizatorice,ă termeneleă șiă circulațiaă proiecteloră deă hot râriă aleă consiliului
local aprobat prin Hot rârea Consiliului Local al Comunei Dudeștiiă Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
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avândă laă baz prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicat , cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare,
înătemeiulăart.ă115ăalin.ă(1), lit. b) dinăLegeaăadministrațieiăpubliceălocaleănr.ă215/2001ă
republicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dude tiiăNoiăadopt ăprezentaăhot râre.
Art. 1. - Seăaprob ădesemnarea dlui Nicu – ViorelăONE , CNP
ca
reprezentantă ală comuneiă Dudeșțiiă Noiă înă Consiliulă Directoră ală Asocia ieiă deă Dezvoltareă
Intercomunitar ăTorontalăpentruămandatulă2017ă– 2020.
Art. 2. - Prină intermediulă secretaruluiă comunei,ă seă comunic ă înă modă obligatoriu,ă înă
termenulă prev zută deă lege,ă prezentaă hot râre,ă prefectuluiă județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștinț ăpublic ăprinăafișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDINŢ ,

Contrasemneaz :

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTIIăNOI

Adrian-Leonida CAPSALI

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

Hot râreaă Consiliului local a fost adoptat ă cuă 11 voturi pentru,ă ă 0ă voturiă împotriv -, 1 vot
abținere- din 12 consilieriălocaliăprezenți.
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