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HOTARAREA nr. 18
Din 11.06.2018

privind: asocierea comunei Cudalbi, prin Consitiul Local al comunei Cudalbi din iudelul
'Galali 

cu IJnitatea Administrativ Teritoriald comuna Matca din iudetul Gala[r, prin Consiliul

Locait Matca, in vederea acceptdriiacesfeia din urmd, in catitate de membru al Asocia[iei

de Dezvoltare lntercomunitard ECOSERy G ala[i'

Initiator : Drugan Stefan, primarul comunei Cudalbi, judelul Gala{i

Numdrul de inregistrare qi data depunerii proiectului 5539/11'06.2018

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judelul Gala{i, intrunit in qedinla de indata in ziua de

1 1 .06.2018
AvAnd in vedere expunerea de motive a d-lui. Drugan Stefan primarul comunei

Cudalbi, judelul Galali;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului

de specialitate al primarului, comunei cudalbi judelul Galali;

AvAnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului

Local al comunei Cudalbi, judelul Galali;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr,51 I}OOG a serviciilor comunitare de utilitali

publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere'prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.85512008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale asocia{iilor de dezvoltare intercomunitara

cu obiect de activitate serviciile de utilitdli publice;

Avfind in vedere prevederile arl.11, art. 36 alin.(7), lit, c) si art. 37

21 5l2OO1 privind administra{ia publicd locald, republicati, cu modificdrilq

ulterioare;
in baza art. 45 din Legea nr. 21512001 privind

republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

rorAnAgrr:

Art.1. Se aprobd asocierea comunei Cudalbi, prin Consiliul
judelul Galati cu unitatea Administrativ Teritoriali comuna

din Legea nr

albi din
:li;>

Local atec
Matca din j ul Galati, prin



I

Consiliul Local Matca, in vederea acceptdrii acesteia din urmd, in calitate de membru al

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ECOSERV Galati'

Art.2. Se acceptd Unitatea Administrativ Teritoriald comuna Matca din judetul Galati, in

calitate de membru al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati.

Art.3. Se aprobd modificarea Actului Constitutiv qi a Statutului Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitard ECOSERV Galali prin Act adi{ional.

Art.4. Se imputernicegte reprezentantul comunei Cudalbi, judetul Galati in Adunarea

Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOSERV Galali sd voteze

modificarea Actului ionstitutiv si a Statutului ca urmare a acceptdrii Unitdtii Administrativ

Teritoriale comuna Matca in calitate de membru al Asociatiei si a schimbdrii

reprezentantilor legal imputernicili ai unor membri asociati'

Art.5 Se desemneazd domnul Drugan Stefan sd reprezinte interesele Consiliului Local

in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "ECOSERV" Gala{i'

Art. 6 Prezenta hotdrire se va comunica: lnstituliei Prefectuluijudelului Galati, Primarului

comunei Matca si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOSERV Galati.

SEDINTE SE SEDINTA
ISTRATE TITA Contrasemneazd

Secretar,
Albu Constantin
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