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HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului U.A.T. comuna Raciu în A.G.A. la S.C. ECOS Dâmboviţa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.11.2019, 
Având în vedere:

- Referatul  de  aprobare  nr.  7228/21.11.2019  la  proiectul  de  hotărâre  privind  mandatarea
reprezentantului U.A.T. comuna Raciu în A.G.A. la S.C. ECOS Dâmboviţa S.A.; 

- Raportul  de  specialitate,  nr.  7227/21.11.2019,  întocmit  de  către  Secretarul  General  al  comunei
Raciu, şi avizul comsiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al  comunei Raciu,  nr.  38/31.07.2017 privind privind
aprobarea participării comunei Raciu în calitate de acţionar la înfiinţarea Societăţii ECOS Dâmboviţa S.A.;
             Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” nr. 10405/19.11.2019;
             În conformitate cu prevederile art.91, art. 129 alin.(9) lit.a, art.132, art.605 din O.U.G. nr. 57/2019
privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  ale  Hotărârii  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,  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000,  privind  asociațiile  și  fundațiile,  cu  modificările  și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8, alin.(3), lit.d și lit.i din Legea nr.51/2006 a Serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În  temeiul  art.  139,  alin.  (1)  și  art.196  alin.(1)  lit.a  din  O.U.G.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

               ART.1 – Se mandatează dl. Grădinaru Vasile, primar al comunei Raciu, ca reprezentant al unităţii
administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECOS Dâmboviţa S.A.
               ART. 2 – Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Raciu,
persoanelor şi instituţiilor interesate.
        

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
           Consilier local Ibinceanu Florina         jr. Zaharia Alin
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