
MANIA 
ETUL BISTRlTA-NASAUD 

. NSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELCIU 

HOTARlRE 

.,··vind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii 
. alimentare cu apa si canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud 

onsiliul local Telciu întrunit in sedinta extraordinara in data de 10.12.2007 in 
enta a 12 consilieri; 

punerea de motive a primarului comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud 
gistrata cu nr 4660 din 3.10.2007; 
portul secretarului comunei Telciu înregistrat cu nr 4693 din 4.10.2007< 
portul cu nr 5628 din 29.11.2007 al Comisiei de buget.-finante, administrarea 
eniului public, juridic, dezvoltare economica ; 
cesul verbal de afisare a proiectului de hotarire privind constituirea Asociatiei 

dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare a 
etului Bistrita-Nasaud , inregistrat cu nr 4712 din 8.10.2007 

\ocesul-verbal de dezafisare a proiectului de hotarire privind constituirea 
ociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si 
alizare a Judetului Bistrita-Nasaud„ inregistrat cu nr 5572 din 26.11.2007 
vederile Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 
vederile Legii nr 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de 
alizare; 

evederile art 4 si 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta in administratia 
blica locala 
temeiul art 11 , art 36 alin 2 lit" e „si alin 7 lit c , art 45 alin 2 lit „d" si alin 3 
Legea nr 215/2001 privind Administratia publica locala , republicata; 



HOTARASTE 

. Se aproba asocie_rea comunei Telciu , prin Consiliul local 'Ielciu cu 
ele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud , în cadr;ul Asociatiei de dezvoltare 

-:erco1111mitara. pentru servicii de alimenttare cu apa si canalizare in judetul 
-strita-Nasaud , persoana juridica de drept roman , infiintata conform art 11 si

atoarele din Legea nr 215/2001 , republicata; ·�
2. Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

tru servicii de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud in
a prevazuta in Anaxa nr 2 la prezenta hotarire. 
3. Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu
si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud va avea sediul in municipiul Bistrita ,

. detul Bistrita-Nasaud , care se va aproba ulterior într-o alta hotarire de Consiliu 
al. 
4.- Patrimoniul si valoarea contributiei se va stabili ulterior prin hotarirea 

,onsiliului local Telciu . 
Se aproba participarea Consiliului local Telciu la patrimoniul initial al 

ociatiei cu o contributie in numerar in valoare de 1 OOO lei. 
5. Se imputerniceste primarul comunei TeJciu, Sever Muresan , sa se-mneze

numele si pe seama Consiliului local Telciu , Actul Constitutiv si Statutul 
sociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru serrvicii de alimentare cu apa si 

alizare injudetul Bistrita-Nasaud, anexate la prezenta hotarire. 
6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul

munei Telciu si viceprimarul comunei Telciu . 
. t 7 .Prezenta hotarire se cmunica prin grija secretarului comunei Telciu cu: 

Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud; 
Consiliul judetean Bistrita-Nasaud 
Primarul Comunei Telciu 

Cont
�
r emneaz'\ secretar 

Da iu Emilia 
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1 
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: Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 12 voturi „pentru". 



-�· iv.J.L.LUU/ 

C(\NVOCATOR 

Se convoacă Cons i liul local Telciu în şedinţă extraordinară pentru data ( 

10.12.2007 orele 18,00 cu urmatoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind ,1sociaţia Consiliului local Telciu cu oraşele şi comunei
dinjudetul Bistrita - Năsăud pri\'ind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare.

CONSILIERI: 
:._·,,.,.:._._. · .7:.. - .·-<.. ... 

1. MUTU - BODIU SEPTIJ\·:JlJ

2. FERCHI IOAN --�---. -----,,-�--'{-------
,1) 9�..(L____ 

3. BUMBU IOAN _____ lJ...,,,.i..,_\,.'v=-�
4. MOLDOVAN OVIDIU ____ _14�-
5. CORDOS GHEORGHE ___ ;t��

!.,
-,--

6. MUTU lOAN --� ,�Z/�--
7.
8. GAFTONE LUCA 

-----.,-+--

9. MĂR TARI ILIE 
-----';� 

10. POP IOAN
-----

11. FRIJAN GHEORGHE
12. PUICA VASILE ______.,
13. PUPEZA PAVEL �
14.STEFĂNUŢ IOAN��
15.TODERICI GHEORGHE -c::./:��)j_?l./7

INVIT ATI: '·- \ / 
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