ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii nr.32/12.05.2008 adoptata de Consiliul Local
Gaujani referitoare la înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT”

Consiliul Local Gaujani,
Având în vedere:
-adresa nr.11004/CJ/01.08.2012 emisa de Consiliul Judetean Giurgiu;
-expunerea de motive nr.7288/20.08.2012 intocmita de primarul comunei Gaujani;
-raportul nr.7290/20.08.2012 intocmit de viceprimarul comunei Gaujani;
-rapoartele comisiilor de specialitate nr.7335 si nr.7336 din 23.08.2012;
-prevederile Sentintei civile nr.4847/2012 pronuntata de Judecatoria Giurgiu,
privind validarea alegerii primarului comunei Gaujani in anul 2012;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
-prevederile Ordonantei de Urgenta nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si
completata;
-prevederile art.11, art.36, alin.1, alin.2, lit.e, alin.7, lit.c, din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1, alin.2, lit.f, art.115, alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se modifica Hotararea nr.32/12.05.2008 privind infiintarea asociatiei
de dezvoltare intercomunitara “MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET
CURAT” si anexele acesteia prin inlocuirea in cuprinsul acestora a numelui fostului
primar Blaga Lucica Mihaela cu numele actualului primar: Marcu Dumitru.
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Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotararii nr.32/12.05.2008 privind infiintarea
asociatiei de dezvoltare intercomunitara “MANAGEMENT EFICIENT PENTRU
UN JUDET CURAT”, adoptata de Consiliul Local Gaujani, raman neschimbate.
Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la
sediul primariei si pe site-ul oficial www.primariagaujani.ro si la cunostinta
institutiilor interesate, prin grija secretarului comunei Gaujani.
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SECRETAR
DUNARE AURICA

