
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                         
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL     
                

HOTARARE  
Nr. 103 din 30.07.2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş ca membru in 

Adunarea Generala a ADI-Maramures, pentru mandatul 2016 – 2020 

 

 

Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş intrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2016; 

Avand in vedere: 

- Adresa nr. 131/29.06.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru apa si canalizare ADI 

Maramures, prin care se solicita desemnarea prin Hotarare a Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş, a 

unui reprezentant in Adunarea Generala a ADI Maramures, ca urmare a incetarii  mandatului reprezentantului 

actual si ca urmare a rezultatelor alegerilor locale din iunie 2016; 

      - Avizul secretarului orasului Tautii, 

      -Hotărârea Consiliului Local nr. 231/2004 privind aprobarea aderării Consiliului local al oraşului 

Tăuţii-Măgherăuş la Asociaţia pentru dezvoltarea infrastructurii locale a  judeţului Maramureş  

           -  Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare către S.C. VITAL S.A.  

- Hotararea nr.119/13.10.2008 privind insusirea Actului Constitutiv si al Statutului modificat  al ADI 

Maramures, la care orasul Tăuţii Măgherăuş este asociat;  

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Tăuţii 

Măgherăuş 

 Tinand cont de dispozitiile: 

- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Legii 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

art. 11; art. 36, alin. 2, lit. a, b, d, e, alin. 3, lit. c si alin. 7, lit. C, alin 9 ; art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1; art. 

13, art. 91, alin. 3, lit. d si e, alin. 6, lit. c si art. 102. 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1.  Incepand cu data de 01.08.2016, se desemneaza dl.ARDELEAN ANTON avand calitatea de 

primar al orasului Tăuţii Măgherăuş cetatean roman, nascut la data de 04.06.1956, în localitatea .Gîrdani, 

judetul Maramureş, domiciliat in orasul Tăuţii Măgherăuş, str. 28, nr. 10, CNP 1560604240012, posesor al CI 

seria MM, nr. 499205, eliberata de SPCLEP Tautii Măgherăuş, la data de 20.05.2010 ca reprezentant al 

Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ADI Maramures, pentru mandatul 2016 – 2020; 

 

Art. 2. Cu aceeasi data inceteaza imputernicirea in aceasta calitate a oricarei alte persoane desemnate 

anterior ca reprezentant al orasului Tăuţii Măgherăuş în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ADI Maramures. 

 

Art. 3. Se imputerniceste dl ARDELEAN ANTON avand calitatea de primar al orasului Tăuţii 

Măgherăuş cetatean roman, nascut la data de 04.06.1956, în localitatea .Gîrdani, judetul Maramureş, domiciliat 

in orasul Tăuţii Măgherăuş, str. 28, nr. 10, CNP 1560604240012, posesor al CI seria MM, nr. 499205, 

eliberata de SPCLEP Tautii Măgherăuş, la data de 20.05.2010 ca reprezentant al Consiliului Local al orasului 

Tăuţii Măgherăuş, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramureş, sa 

voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş actele aditionale 

privind modificarile Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI 

Maramures; 

 



Art. 4. Hotararea de inlocuire va fi transmisa in copie tuturor membrilor asociati si la ADI 

Maramures, in termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii ei; 

 

Art. 5. Prezenta Hotarare se comunica la: 

- Institutia Prefectului Judetul Maramures; 

- Primarul orasului Tăuţii Măgherăuş 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures; 

- Membrilor asociati ai ADI Maramures; 

  

                                                                   Presedinte de ședință 

                                                                     Marinescu Dumitru 

  

                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                           Bindila Calin Ioan         
        

                                                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu unanimitate . 

Nr .103 /30.07.2016        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



 


