
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Comăneşti, 

judeţul Suceava, in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor, in judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru 

alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor, in judeţul Suceava, precum şi pentru 
adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor in judeţul 
Suceava 

 
 Consiliul local al comunei Comăneşti judeţul Suceava;   
Având în vedere : 
 - Expunerea de motive, prezentată de domnul Grigoraş Păstrăv primarul comunei 
Comăneşti ,judeţul Suceava înregistrată sub numărul 3116 din 21.09.2012; 
 - Raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comăneşti  
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 3117 din 21.09.2012; 
 - Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finanțe, pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului ,urbanism, înregistrat cu nr.3169 din 
24.09.2012; 

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru 
şi a statutului-cadru ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate , 
serviciile de utilităţi publice; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor in 

judeţul Suceava ; 
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 ,precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se revocă domnul Păstrăv Grigoraş din calitatea de reprezentant al 
Consiliului Local Comăneşti,judeţul Suceava, in Adunarea generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor in judeţul Suceava. 

Art.2. Se desemnează domnul Păstrăv Grigoraş , primarul comunei Comăneşti, 
reprezinte Consiliul Local al comunei Comăneşti, judeţul Suceava, in Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor in judeţul Suceava 
şi se imputerniceşte să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor, in judeţul Suceava, 
precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor in judeţul Suceava 



Art. 2. Primarul comunei Comăneşti  prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă,  
                                                                                           Contrasemnează: 
                                                                                       Secretarul  comunei, 

           
 Gagniuc Maria             Maierean Iftimie Andrei     
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