
                                           R O M Â N I A                                          
J U D E Ţ U L  I A L O M I T A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORANESTI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea aderării comunei Boranesti

 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU” 

Consiliul Local al comunei Boranesti  judeţul Ialomita 
Avand in vedere:
      -expunerea de motive a domnului Primar,inregistrata la nr.637/03.04.2013 
      -referatul contabilului nr.638/03.04.2013 
      -raportul comisiei de specialitate nr.774/24.04.2013
      -prevederile  art. 1 alin. 1 şi art. 2 lit. “c” din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii – actualizată;

În  temeiul  prevederilor  art.11  alin  (1)  ,  (2)  art.36  alin.  (2)  lit’e’,alin  (7)  lit’c’ 
,respectiv   art.45  alin.(2)  lit’f’   din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publica 
locala , republicata, cu modificările si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă aderarea  comunei  BORANESTI  la  Asociaţia  de  Dezvoltare 
Intercomunitară „BARBU CATARGIU”

Art.2-Se aprobă Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „BARBU 
CATARGIU” în forma prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3.alin(1)Se aproba plata taxei de înfiinţare , in cuantum de 500 lei ,precum şi 
plata anuală a cotizaţiei, care va fi stabilită prin Hotărârea primei Adunării Generale a 
Asociaţilor-Consiliului de Administraţie al ADI „Barbu Catargiu”

         alin(2)Se aproba finanţarea cheltuielilor legate de participarea aleşilor 
locali si a funcţionarilor din aparatul propriu al primarului la şedinţele, manifestările şi 
intrunirile organizate de către ADI „Barbu Catargiu” 

         alin(3)Taxele si cheltuielile prevazute la alin.1 si 2 , se vor finanta din cap. 
51.02 – „Autorităţi publice – cheltuieli materiale”

 Art.4.  Se desemneaza domnul  primar  Nae Adrian ,ca reprezentant  legal  al 
comunei  Boranesti  in  Consiliul  de  administratie  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare 
Intercomunitară „Barbu Catargiu” 

 Art.5.Se  desemneaza  domnul  viceprimar  Bosneag  Marian  ca  reprezentant 
mandatat al comunei Boranesti în Consiliul de administratie al ADI „Barbu Catargiu”. 
           Art.6.Prin grija secretarului , prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica 
prin  afişare  in  locurile  special  amenajate   si  postare  pe  site-ul  primariei 
www.primariaboranesti.ro.
           Art.7. Primarul comunei Boranesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.
                          Preşedinte de şedinţă,
                              Grecea Ion                                                        Contrasemneaza

                                                                                               Secretar comuna,
Nr.20                                                                                               Radu Teodor Liviu
Din 30.04.2013
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