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Hotărâre
privind desemnarea primarului comunei Raciu, dl. Grădinaru Vasile, 

ca reprezentant al localită ii în A.D.I. ț
”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării de eurilorș

solide în jude ul Dâmbovi a”ț ț

Consiliul Local al comunei Raciu, jude  Dâmbovi a,ț ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 31.07.2012,ș ț
Având în vedere:

 raportul compartimentului taxe i impozite, înregistrat sub nr. 3321/09.07.2012;ș
 prevederile Legii  nr.  51/2006 privind serviciile  comunitare de utilită i  publice,  cuț

modificările i completările ulterioare;ș
 prevederile  HG  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv  –  cadru  i  alș

statutului  –  cadru  ale  asocia iilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  deț
activitate serviciile de utilită i publice;ț

 prevederile  art.  8,  alin.  2  din  Actul  constitutiv  al  ADI  ”Reabilitarea  colectării,
transportului, depozitării, prelucrării de eurilor solide în jude ul Dâmbovi a”, i aleș ț ț ș
Statului asocia iei;ț

 adresa nr. 3249/05.07.2012 a ADI ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,
prelucrării de eurilor solide în jude ul Dâmbovi a”;ș ț ț

 avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;
În  temeiul  art.  37,  art.  45,  alin.  1  i  art.  115,  alin.  1,  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001  aș
administra iei publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare, ț ș

HOTĂRĂ TE:Ș

Art. 1
Se  desemnează  primarului  comunei  Raciu,  dl.  Grădinaru  Vasile,  ca  reprezentant  al
localită ii în A.D.I. ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării de eurilorț ș
solide în jude ul Dâmbovi a”.ț ț
Art. 2
Cu aducerea la îndeplinire  a prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează primarul
comunei  Raciu  pentru  aducerea  acesteia  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilorș ț ș ț
interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.

Președinte de ședință, Secretar,
                  Consilier local Burtescu Aurică         jr. Zaharia Alin
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