
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

HOTARARE
De modificare a HCL nr.41/23.11.2012 privind desemnarea unui reperezentant al 

consiliului local in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,, ECOO 
2009”

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
    -prevederile art.8 alin( 2)lit ,,c” , art 10 alin.(1) din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice , modificata si completata;
   -prevederile HG nr.85/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-
cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilitati publice 
     -adresa nr .20269/07.12.2012 a Institutiei Prefctului –judetul Ialomita

- Expunerea de motive nr. 430/11.02.2013
Examinand:
- avizul comisiei de specialitate
- avizul de legalitate al secretarului
In conformitate  cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare;
  In temeiul art.36 alin .( 3) lit ,,c”, art 37 si art 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata

HOTARASTE:

     Art.1. Se modifica art nr.1 al HCL nr.41/23.11.2012 si se va citi ,,Se desemneaza 
domnul Nedelcu Aurica –viceprimar al comunei Platonesti  sa reprezinte 
interesele comunei Platonesti prin consiliul local, in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECOO 2009”, cu sediul in Tandarei , 
sos Bucuresti nr.190, jud Ialomita     
     Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primar si persoana 
nominalizata  la art.1 si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare

Presedinte de sedinta                                                                   avizat pentru legalitate
Nedelcu Aurica                                                                                 secretar
                                                                                                         Pavel Neluta

Nr.7
Adoptata la Platonesti
Astazi, 21.02.2013



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
NR. 430/11.02.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la desemnarea reprezentantului comunei in Adunarea Generala  a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECOO 2009”

  

  Consiliul Local a adoptat in data de 23.11.2012 , hotararea nr.41 prin care era 
desemnat sa reprezinte comuna Platonesti in Adunarea Generala a societatii de interes 
local SC ADI ECOO 2009, domnul viceprimar-Nedelcu Aurica. 
  Dat fiind faptul ca in articolul 87 lit .f)din Legea nr.161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 
si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata, se stipuleaza 
ca:           ,,   Funcţia de primar şi viceprimar, este incompatibilă 
cu funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-
teritoriale în  adunările generale ale societăţilor comerciale 
de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea 
generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”,este 
necesara modificarea acestei hotarari , mai précis a 
articolului nr.1  in sensul ca se va citi:,,  Se desemneaza 
domnul Nedelcu Aurica –viceprimar al comunei Platonesti  sa reprezinte 
interesele comunei Platonesti prin consiliul local, in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECOO 2009”, cu sediul in Tandarei , 
sos Bucuresti nr.190, jud Ialomita  “  

     

Primar
NEGRARU FLORINEL


