ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel.0258/888505,tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 60
privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul cotizatiei datorate
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
Consiliul local al comunei Valea Lungă întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.10.2014;
Luand în dezbatere:
- referatul compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Valea Lungă
nr.3375/21.10.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul
cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”;
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă privind aprobarea Actului
Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”.
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Valea Lungă;
- solicitarea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Alba transmisă sub nr.4/19.09.2014.
privind modificarea statutului asociatiei si alocarea cotizatiei aferente trimestului IV 2014 datorate
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba” ;
Ţinând cont de prevederile:
- Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia conform
Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 1126/12/A/07.08.2009.
Având în vedere prevederile:
- Ordonanta nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale
În temeiul art.45-(1) şi 115-(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„SALUBRIS ALBA”, potrivit Anexei – parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2 Se imputerniceste Domnul Pușcă Vasile, primar al comunei Valea Lungă, sa semneze actul
aditional, prevazut la art. 1 al prezentei hotarari.
Art. 3 Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973 in
municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia.

Art. 4 Se aloca suma de 100 lei reprezentand cotizatia comunei Valea Lungă, aferenta trimestrului IV
al anului 2014, datorata ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS
ALBA” .
Art. 5 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei Valea Lungă .
Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
- Consiliului Judeţean Alba;
- Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă
VALEA LUNGĂ, 30.10.2014

Preşedinte de şedinţă
GHERMAN VASILE CORNEL

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă,
Oltean Maria

Anexa la
Hotararea nr.60/30.10.2014
ACT ADITIONALNR.1
LA STATUTUL
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SALUBRIS ALBA”

ART. I Se completeaza art. 2 la Capitolul I- DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI cu
un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
“(3) Asociatia va avea o sucursala fara personalitate juridica in Comuna Galda de Jos, judetul
Alba”
ART. II Se completeaza art. 14 din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI cu un nou alineat care
va avea urmatorul cuprins:
“(2)^1 Mandatul reprezentantilor, altii decat primarii sau presedintele Consiliului Judetean, este
valabil pana la revocare”.
ART. III Se modifica art. 23 alineatul (1) din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI care va avea
urmatorul cuprins:
” art. 23 alineatul (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei,
format din Presedintele Asociatiei si inca patru membri numiti de Adunarea generala pentru o perioada
de 4 ani. Componenta Consiliului Director trebuie sa asigure cat mai bine reprezentativitatea in cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, folosindu-se principiul reprezentarii prin rotatie”.
ART. IV Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973
in municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Alba Iulia.
Celelalte articole ale Statutului Asociatiei raman neschimbate.
Prezentul act aditional modifica in mod corespunzator statutul asociatiei, anexandu-se la
acesta.
ASOCIATII
VALEA LUNGĂ, 30.10.2014
Preşedinte de şedinţă
GHERMAN VASILE CORNEL

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă,
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel.0258/888505,tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul cotizatiei datorate
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
Consiliul local al comunei Valea Lungă întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.10.2014;
Analizând referatul compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Valea
Lungă nr.3375/21.10.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei si cuantumul
cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”;
Văzând solicitarea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Alba transmisă sub
nr.4/19.09.2014. privind modificarea statutului asociatiei si alocarea cotizatiei aferente trimestului IV
2014 datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba” ;
Ţinând cont de prevederile:
- Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SALUBRIS ALBA”
inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia conform
Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 1126/12/A/07.08.2009.
Având în vedere prevederile:
- Ordonanta nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale
În temeiul art.45-(1) şi 115-(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„SALUBRIS ALBA”, potrivit Anexei – parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2 Se imputerniceste Domnul Pușcă Vasile, primar al comunei Valea Lungă, sa semneze actul
aditional, prevazut la art. 1 al prezentei hotarari.
Art. 3 Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973 in
municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Alba Iulia.
Art. 4 Se aloca suma de 100 lei reprezentand cotizatia comunei Valea Lungă, aferenta trimestrului IV
al anului 2014, datorata ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS
ALBA” .

Art. 5 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei Valea Lungă .
Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
- Consiliului Judeţean Alba;
VALEA LUNGĂ, 22.10.2014
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă,
Oltean Maria

Anexa la
Proiectul de Hotarare
ACT ADITIONALNR.1
LA STATUTUL
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SALUBRIS ALBA”

ART. I Se completeaza art. 2 la Capitolul I- DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI cu
un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
“(3) Asociatia va avea o sucursala fara personalitate juridica in Comuna Galda de Jos, judetul
Alba”
ART. II Se completeaza art. 14 din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI cu un nou alineat care
va avea urmatorul cuprins:
“(2)^1 Mandatul reprezentantilor, altii decat primarii sau presedintele Consiliului Judetean, este
valabil pana la revocare”.
ART. III Se modifica art. 23 alineatul (1) din Capitolul V – ORGANELE ASOCIATIEI care va avea
urmatorul cuprins:
” art. 23 alineatul (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei,
format din Presedintele Asociatiei si inca patru membri numiti de Adunarea generala pentru o perioada
de 4 ani. Componenta Consiliului Director trebuie sa asigure cat mai bine reprezentativitatea in cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, folosindu-se principiul reprezentarii prin rotatie”.
ART. IV Se imputerniceste D-nul Nistor Marius-Daniel, cetatean roman, nascut la data de 26.07.1973
in municipiul Sebes, domiciliat in municipiul Alba Iulia, str.Vasile Goldis, nr.28, bl. 8ABC, ap.37,
posesor al C.I. seria AX, nr. 341652, eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 05.11.2008, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarii Statutului ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SALUBRIS ALBA” la Registrul asociatiilor si
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Alba Iulia.
Celelalte articole ale Statutului Asociatiei raman neschimbate.
Prezentul act aditional modifica in mod corespunzator statutul asociatiei, anexandu-se la
acesta.
ASOCIATII
VALEA LUNGĂ, 22.10.2014
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă,
Oltean Maria

