
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                    

                                               H O T Ă R Â R E A  Nr. 14
                                                     din 19 martie 2015

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

             Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor publice comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea 

anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru 

şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilităţi publice,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice,

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.37, alin.(1) din 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ coroborat cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.246/2005,

În temeiul prevederilor art.11 şi art.36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, precum şi cele ale art. 45 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,

                                                              h o t ă r ă ş t e:

       Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

      Art.2. Se mandatează viceprimarul comunei Livezeni,dl.Banyai Istvan reprezentantul 

comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze  aprobarea modificării Actului Constitutiv 

şi a Statutului Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale 

care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la 

înfiinţarea Asociaţiei. 

      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Livezeni, d-lui Banyai Istvan și  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

MUREŞ, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează,

              Nagy Zoltan                                                                                        secretar

                                                                                                                      Hangan Aurelia



Anexa la HCL nr.____din 19.03.2015

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

A. Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr…../.........2008, cu modificările şi completările 

ulterioare se modifică şi se completează, după cum urmează: 

I. Alineatele (8) - (11) ale cap. VI intitulat „Patrimoniul Asociaţiei” se abrogă.

II. Capitolul VII intitulat „Primele organe de conducere, administrare şi control” se 

modifică, după cum urmează:

1. Dispoziţiile alin. (1) şi (2)  privitoare la „Administrarea Asociaţiei” vor avea următorul 

cuprins:

„(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 

Preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală pe 4 (patru) ani. 

(2) Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul 

acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.”

2. Dispoziţiile alin. (1) privitoare la „Controlul financiar al Asociaţiei” va avea următorul 

cuprins:

„(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori, având 3 

(trei) membri, numită de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitate 

de prelungire.” 

B. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local  nr.___/____.2008, cu modificările şi completările ulterioare se 

modifică şi se completează, după cum urmează: 

I. Alineatele (2) – (5) ale art.9 din Statut se abrogă.

II.  Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.16. Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor unităţilor administrativ –

teritoriale membre în adunarea generală a Asociaţiei vor fi transmise, în copie, în termen de 3 

(trei) zile de la data emiterii lor.”

III.Articolul 17, alin.(2), lit.”c” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c)alegerea şi revocarea membrilor consiliului director şi a preşedintelui acestuia, precum şi 

acordarea unor drepturi băneşti acestora;”


