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HOTĂRÂREA Nr. 13 
Din 18 martie 2015 

 
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ 

Consiliul local Ogra intrunit in sedinta ordinara de lucru, 

Văzând: 

- Expunerea de motive  nr.1292/12.03.2015, privind modificarea Actului 

Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

MUREŞ, 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local, 

Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind 

modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului 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, 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.37, 

alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ 

coroborat cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, 

În temeiul prevederilor art.11 şi art.36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin.(6) lit.”a”, 

pct.14, precum şi cele ale art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, în conformitate cu anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se mandateaza domnul PALAGHIE MARIAN, in calitate de  

reprezentant al comunei Ogra în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze  

aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației în sensul 

dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din 

aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la 

înfiinţarea Asociaţiei.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

d-lui, reprezentantul comunei Ogra precum si  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, care vor duce la indeplinire prevederile 

acesteia. 
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