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HOTARAREA NR.20/15.04.2011 
cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Campia Transilvana ” 
 
 
 Consiliul Local al comunei Craiesti întrunit în sedinţa ordinară 
 

Luând act de Expunerea de motive Nr. ____/___________ cu privire la modificarea şi 
completarea statutului si propunerea actului aditional Nr.2  
 
Având în vedere 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Craiesti nr. 88/30.11.2007 privind aprobarea participării UAT 
Craiesti în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Campia Transilvana   
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei nationale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice;  
-Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2006 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2005; 
-Prevederile articolelor 8, 9, 10 (alin. 5), 30, 311, 32 din Legea 51/2006, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 -Prevederile art. 2 (pct. 1, pct .2, pct.3 ), art.5 (pct.3), art. 16 (pct.1 ) din Legea 101/2006 republicata cu  
modificarile si completarile ulterioare,  
-Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,  
-Hotararea nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art. 11,12, 13,  36 alin. 7 litera „a” „c”, art. 37 şi 45 din Legea 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 
HOTARASTE 

 
Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Campia Transilvana”, conform Actului aditional nr. 2. 
Art.2.Se împuterniceşte domnul primar VERES VASILE, in calitate de reprezentant legal, să semneze 

în numele Consiliului Local al comunei Craiesti, Actul aditional nr. 2. 
Art.3.Se împuterniceşte doamna Vas – Scripcă Andreea Cristina, cetătean român, născută la data de 

18.05.1985 în municipiul Tg. Mureş, judetul Mureş posesoare a CI, seria MS nr. 383932, eliberat de 
SPCLEP MUREŞ la data de 21.09.2006 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Campia Transilvana ” 
la Registrul asociatiilor şi fundatiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Mures. 
 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Mureş pentru control legalitate, primarului comunei Craiesti. 

 
 
Presedinte sedinta,                                        Contrasemnează, 

      MILASAN DUMITRU                                                                                           
                                                                                                                                                   Secretar 

SUCIU ELENA 


