
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

dumitra@bn.e-adrn.ro, tel. 0263/380018, fax 0263/380140 

HOT.A.RARE 
privind acordarea mandatului special Primarului comunei Dumitra sa voteze in 

cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
"Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud, pentru 

acceptarea Comunei Spermezeu ca membru in asociatie 

Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in sedinta ordinara m data de 
27.06.2019, in prezenta a 14 consilieri, avand in vedere: 
-adresa nr. 50/17.04.2019 a ADI pentru "Serviciul de Alimentare cu gaze Naturale", jud. B
N, prin care comunica Hotararea Consiliului Local Spermezeu nr.14/2019 privind 
aprobarea aderarii Comunei Spermezeu, ill calitate de membru asociat, 'in cadrul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale" judeµil 
Bistrita-Nasaud; 
- Expunerea de motive nr. 1889/ 15.05.2019 a primarului comunei Dumitra; 
- anuntul nr. 1890/15.05.2019 care a fost afisat la sediul Primariei Dumitra; 
- proiectul de hotarare privind privind acordarea mandatului special Primarului comunei 
Dumitra sa voteze 1n cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judeµil Bistrita-Nasaud, pentru 
acceptarea Comunei Spermezeu ca membru ill asociatie; 
- procesul-verbal de afisare nr. 39/17.05.2019 si procesul-verbal de dezafisare nr. 
48/27.06.2019; 
- prevederile art.13 alin.(1 ), art.16 alin.(2) lit.j) ~i art.21 alin.(1) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale" ill judetul 
Bistrita-Nasaud, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.107/2018 
privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul 
de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistriµ-Nasaud; 
- prevederile art. l alin.(2) lit.fA 1, alin.(3), art.3 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.13, art.14 alin.(l), art.16 alin.(2) lit.j) din Anexa nr.2 la Hotararea 
Guvemului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ~i a statului-cadru ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati , , 

publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
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In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) ~id), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (4) 
lit. a) ~i b), alin. 5 lit. a), b) ~i c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala: 

HOTARA.STE: 

Art.1 Se acorda mandat special Primarului Comunei Dumitra, domnul BaHijan 
Gheorghe, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale" in judetu]. Bistrita
Nasaud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru in asociatie. 

Art.2. Cu ducerea la fudeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Dumitra. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului Comunei Dumitra, cu: 
Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, Primarul comunei Dumitra, Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judettJl 
Bistrita-Nasaud, Consiliul local al comunei Spermezeu. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
VA.LEAN GR]:GORE-DANIEL 

NR. (!!/ 
DIN 27.06.2019 

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR, 

MARIA-viT]lJRIA BODIU-MURESAN 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi « pentru » din 14 consilieri locali prezenti. 
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