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                                                                       HOTĂRÂREA 

                                                                 Nr. 9 din 31.01.2018               

privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2017 

 

 

Având în vedere: 

- Solicitarea nr. 2428/11.12.2017. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare>; 

- Art. 10 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată de Legea nr. 225/2016; 

- H.G. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată 

prin H.G. 742/2014; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 26 din Statutul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare>; 

 

În temeiul prevederilor: 

- art. 36 alin. 2 lit. a), d) și e), alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

<Zona Metropolitană Baia Mare>, potrivit Actului adițional nr. 1, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare>, potrivit Actului adițional nr. 1, conform Anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează Primarul Anton Aredean să voteze în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru 

modificarea Actului constitutiv și Statutului în sensul dispozițiilor art. 1 și art. 2 din prezenta 

hotărâre. 

 

 

Art.4 Se împuternicește Primarul Anton Ardelean, să semneze, în numele și pe seama unității 

administrativ teritoriale Tăuții Măgherăuș, Actul adițional nr. 1 la Actul constitutiv și Actul 



adițional nr. 1 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare>, anexate la prezenta hotărâre. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

orașului, dl. Anton Ardelean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană 

Baia Mare>. 

Art.6 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei și pe 

site-ul acesteia. 

 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituția Prefectului – Județul Maramureș 

- Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>. 

 
 

 

 

                                                        Presedinte de ședință 

                                                           Ispasoiu Pompiliu 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan     

 

 

 

               

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 9/31.01.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 


