
 
 

ROMÂNIA                                          

JUDEȚUL MUREȘ           

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                               

              

HOTĂRÂREA NR. 64 

din 24 iunie  2021 

 

privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Sâncraiu de Mureș, întrunit în ședință ordinara  în 

data de 24.06.2021, 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sâncraiu de 

Mureș inregistrat sub  nr. 9762 din 22.06.2021, precum și raportul de specialitate 

întocmit de Secretarul General al Comunei, înregistrat sub nr. 9761/22.06.2021; 

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, înregistrată la Consiliul Local al Comunei 

Sâncraiu de Mureș sub nr. 9708/18.06.2021, 

Având în vedere  prevederile: 

- art. 8 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 10 din legea nr. 51/2006 a serviciilor publice 

comunitare de utilități publice , republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- 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, 

- art.17, alin. (2), lit.”h”, ale art.20, alin.(3) şi ale art.37, alin.(1) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, coroborate 

cu cele ale OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și 

completările ulterioare, 



 
 

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. 

”d” şi alin. ( 7) lit. ”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2. 

Art. 2. Conținutul actualizat al Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, incluzând și modificările aduse 

prin prezenta hotărâre, se regăsesc în anexele nr. 3 și nr. 4. 

Art. 3. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se mandatează Primarul Comunei  Sâncraiu de Mureș, domnul Budian Petru 

Ionuț, reprezentantul Comunei Sâncraiu de Mureș, să voteze în Adunarea Generală 

a Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să semneze actele adiționale de modificare 

a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș și 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din  24.06.2021 

.cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de  15 pentru,0  abțineri și 0 împotrivă,din 

totalul de4 15 consilieri locali in funcție și 14 consilieri locali prezenti la sedintă,dl. Grama Florin fiind on-line.  

     

 

         Președinte de ședință, 

 

      DANCIU ALIN- FLORIN 

 

       

                                                        Contrasemnează,  

                                               Secretarul General al Comunei Sâncraiu de Mureș 

 

 

 



 
 

                                                                
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 
Crt. 

 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după caz   

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general 

al comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 
⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 

 

 
 

 

 

 

 


