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                                                                                                                                                                                   Primar 

VERES VASILE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Campia Transilvana ”  

 
 

Informaţii de bază 

Obiectul prezentei expuneri de motive este reprezentat de propunerea de aprobare a proiectului de 

hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Campia Transilvana ” în conformitate cu modificările survenite în urma necesităţii înfiinţării serviciului 

de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”. 

 

Ca urmare a aparitiei Legii nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului- 

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităti publice, 

precum şi a recomandărilor Organismului Intermediar Phare si Organismului Intermediar POS MEDIU, 

este necesară modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Campia Transilvana”. 

 

Prin Hotărâre Consiliului Local al Craiesti Nr. 88/30.11.2011 

s-a aprobat asocierea comunei Craiesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Campia Transilvana”. 

Prin aceeaşi hotărâre a fost aprobat Statutul şi Actul constitutiv al Asociatiei. Modificările survenite în 

Proiectul de hotărâre se referă în special la atributiile legate de Serviciile de utilitati publice (serviciul de 

salubrizare)  pentru care asociatii mandatează asociatia să le exercite în numele şi pe seama lor; 

stabilirea atributiilor adunării generale a Asociatiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 

asociati; cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor adunării generale si structurii organizatorice 

(Consiliul Director in loc de Consiliul de Administratie) 

Modificările şi completările respective sunt prevăzute în Actul aditional nr. 2 la Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ Campia Transilvana”.  

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care 

propunem aprobarea lui în forma în care a fost prezentat.  
  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

 

             Având în vedere cele prezentate mai sus,  

            Luând act de necesitatea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

            Prezint spre consultare şi supun deciziei dumneavoastră  

          „Proiectul de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Campia Transilvana ” 

  

Semnătura 

reprezentantului 

legal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


