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HOTĂRÂREA NR. 21/ 2015 
 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local 

Zăbala în Adunarea Genereală a AsociaŃilor A.D.I. „ECO SEPSI” pentru 

aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv şi Statutului AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” în conformitate cu dispoziŃiile 

Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 şi 4 la 

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008. pentru aprobarea actului-constitutiv – cadru ale asociaŃiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităŃi publice; 

Consiliul Local Zăbala în şedinŃa ordinară din data de 28 aprilie 2015; 

 urmare adresei nr. 2/22.01.2015 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 

SEPSI”; 

 analizând expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Zăbala în Adunarea Generală a 

AsociaŃilor ADI „ECO SEPSI” pentru aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv şi 

Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” în conformitate cu dispoziŃiile 

Hotărârii Guvernului nr. 742/2014; 

 având în vedere avizul de legalitate al secretarului; 

 în conformitate cu art. 16 alin. 2 din Statutul AsociaŃiei; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta  

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se acordă mandat special doamnei/domnului Demes Botond, cetăŃean român, 

născut(ă) la data de 1953.11.09, în Zăbala, judeŃul Covasna, domiciliat(ă) în comuna Zăbala, sat 

Zăbala, posesor al C.I. seria KV nr. 344003 eliberată de SPCLEP Covasna la data de 05.11.2014, 

ca reprezentant al Consiliului Local al Zăbala să voteze şi să semneze în Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO SEPSI”, modificările aduse Actului constitutiv şi 

Statutului AsociaŃiei mai sus menŃionate. 

Art. 2. Se aprobă Actul adiŃional nr. 2 din 2015 la Actul constitutiv al AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, având ca obiect modificarea şi completarea Statutului 

AsociaŃiei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 742/2014, anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art. 3. Se aprobă Actul adiŃional nr. 3 din 2015 la Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECO SEPSI”, având ca obiect modificarea şi completarea Statutului AsociaŃiei 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 742/2014, anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre, din care face parte integrantă. 

 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte pe 

doamna/domnul Demes Botond personal prin  participarea la Adunarea Generala a AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “ECO SEPSI”. 

 Art. 5. Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor comunica 

prezenta Hotărâre AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” şi o vor duce la 

îndeplinire. 

 

 
Zăbala, la 28 aprilie 2015 
 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                         DEMES BOTOND 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
             COSNEAN ILEANA                                                                                           
   

 
 


