
  
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 

             
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea mandatului special Primarului Comunei Teaca să voteze în 

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistriţa-Năsăud, pentru 

acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație 

 

 

Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30.05.2019 

 
  Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5003 din 30.05.2019 a primarului comunei; 

- Raportul de specialitate nr.5002 din 30.05.2019 ; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru “Serviciul de 

alimentare cu gaze naturale” în județul Bistrița-Năsăud nr.50 din 17.04.2019, prin care 

comunică Hotărârea Consiliului Local Spermezeu nr.14/2019 privind aprobarea aderării 
Comunei Spermezeu, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru “Serviciul de alimentare cu gaze naturale” județul Bistrița-

Năsăud; 
- raportul de avizare al  Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 

In conformitate cu : 

- prevederile art.13 alin.(1), art.16 alin.(2) lit.j) și art.21 alin.(1) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru “Serviciul de alimentare cu gaze 
naturale”  în județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Bistrița-Năsăud nr.107/2018 privind  aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru „Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, judeţul Bistriţa-
Năsăud; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.f^1, alin.(3), art.3 alin.(1) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.13, art.14 alin.(1), art.16 alin.(2) lit.j) din Anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 

statului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;  
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În temeiul art. 36 alin(1), (2) lit.d) , alin(7) lit.c) , coroborate cu art.45 alin(2) lit.f) 
și art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se acordă mandat special Primarului Comunei Teaca, domnul Muntean 

Damian Iustian, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru “Serviciul de alimentare cu gaze naturale”  în județul Bistrița-
Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație. 

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15  voturi „pentru” din 15 

consilieri  prezenți la ședință, din 15 consilieri în funcție. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei cu: 

- Primarul Comunei Teaca 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru “Serviciul de alimentare cu 
gaze naturale”  în județul Bistrița-Năsăud 

-  Consiliul Local Spermezeu 

-  Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      Aviz de legalitate:  

  Cîmpean Ioan            Secretar U.A.T., 

                                                                                                       Cioșan Ana 

 

 
 

 

 

 

Nr.42 din 31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


