
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

Proiect de Hotărâre Nr.63/2021.- 

privind mandatarea reprezentantului comunei Căpleni să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” pentru modificarea Statutului și a Actului constitutiv al 

asociației 
 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de _____.- 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 63/27.12.2021  al primarului comunei Căpleni, prin care propune 

mandatarea reprezentantului comunei Căpleni să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” pentru modificarea Statutului și a Actului constitutiv al 

asociației, 

           -  raportul de specialitate nr.85/27.12.2021  întocmit de secretarul general al comunei 

 - rapoartele comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină nr  

 Având la bază: 

            - prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- HCL Nr.15/06.11.2009 privind asocierea comunei Căpleni cu alte comune din judeţul Satu Mare 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” ” şi mandatarea acestei asociaţii să 

delege gestiunea serviciului public de salubrizare a comunei către operatorul regional 

 - prevederile art. 89 alin.(1)-alin.(3), art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) 

lit.d) și lit.g) din Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanta  de  Urgenta  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.-1.-Se mandatează domnul Megyeri Tamás-Róbert, în calitate de primar să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” pentru modificarea 

Statutului și a Actului constitutiv al asociației. 

       Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire și punerea în aplicare se încredinţează primarul comunei 

Căpleni. 

      Art.-3.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu: 

- Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră”.  

 Art.-4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei 

Căpleni. 

 

Căpleni,  27 decembrie 2021.-

  

    

 

Iniţiator      Avizat     

Megyeri Tamás-Róbert         Csizmar Erika 

                     Primarul comunei Căpleni       Secretar General 

 

 


