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Dtn 31 lanuarie 2OL9

Privind aprobarea aderE,rii UAT -oragul $tei, prtn Consiliul local al
$tei, la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari ,,Mofll, farra de
Piatr{'.
oragulul

La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
AvAnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
inregistrat la nr. 3I9l2OI9 intocmit de dl. Hasan Andrei, consilier juridic in cadrul
Primdriei oraqului $t i, prin ca-re, propune aprobarea aderS.rii UAT -oragul $tei, prin

Consiliul local al oragului $tei, la Asociatia de Denroltare Intercomunitard.
"Irlofii,
Tara de Piatrd".
In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), Iit. ,e", alin. (7), Lit. ,c", arl. 45 qi art.
115 din Legea 2I5|2OOI, Legea Administraliei Publice Locale, republicatil, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

Consiliul Local al ora$ului Stei.

HorARAsrE:

Art. 1 $tei,

Se aprobS, aderarea UAT -oraqul $tei, prin Consiliul local al oragului
la Asociafia de Dentoltare Intercomunitard. ,Mofii, Tara de Piatri'.

Se aprobd. Actul constitutiv qi Statutul Asocialiei de Denraltare
IntercomunitarS. ,Mo[ii, Tara de Piatrd', prevdzute in Anexa nr. 1 gi Anexa nt. 2 -

Art. 2

pdrti integrante ale prezentei hotdrdri.
Art. 3 - Se aprobS. alocarea sumei de 200 lei din bugetul propriu al Unititii
Administrativ Teritoriale Oraq $tei reprezentAnd aportul in bani la patrimoniul
inifial al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,Mo!ii, Tara de PiatrS:'.
Art. 4 - Se desernneazd. ca reprezentant al unitd.fii administrativ-teritoriale oraq
$tei prin Consiliul Local $tei in Adunarea Generald a Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitard. Mofii Tara de Piatr5." domnul Balaj Gheorghe Iulian, cetilfean
" in oraqul $tei, posesor al C.I. seria XH, nr. 648842, eliberat de
romdn cu domiciliul
SPCLEP $tei la data de 11.11 .2OO9, av6nd funcfia de primar.
Art. 5 - Se imputerniceqte domnul Balaj Gheorghe Iulian, avAnd funcllta de
primar, sd. semneze Actul Constitutiv qi Statutul Asocialiei de Dezvoltare
IntercomunitarS.,Mofii, Tara de PiatrS.'.
Art. 6- Cu ducere la indeplinire se incredinfeazd. Primarul oragului $tei,
Compartimentul Protecfie Civile, Programe, Strategii gi Managementul Proiectelor
din cadrul Primdriei oragului $tei qi consilierul juridic al Consiliului Local aI
oraqului $tei.
Att.7 -_Prezenta hotdrAre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Asociafia de Dezvoltare IntercomunitarS. ,Mo[ii, far:a de

$EDINT

Hotirireaafostafost

totalul de 15 consilierif.

PiatrS.';

Compartimentul Protecfie Civile, Programe, Strategii qi
Managementul Proiectelor din cadrul Primdriei oragului
$tei;
Se va aduce la cunogtintd publicd. prin aftgaj;
la dosarul cu hotdr6ri.
fa,,
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