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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind nominalizarea reprezentantului 
Comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ” 

 
Consiliul local comuna Șincai,  
Având în vedere  
-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei 

Șincai în Adunarea   Generală        a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ”  
-raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Șincai 
-dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,   
-Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare,  
- art. 14, alin. (1), din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”, 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
           În temeiul art. 129 alin  (2), lit. e, alin  (9) lit. c și art. 196 alin (1), lit. a, din OUG nr. 

57/2009 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se împuternicește domnul Vasile Pop, în calitate de Primar al comunei Șincai, să 
reprezinte comuna Șincai în cadrul Adunării Generale a Asociației ADI „ECOLECT MUREŞ”. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Vasile Pop, 
Primarul comunei Șincai. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I 
privind Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului 
administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului 
de legalitate. 

Art. 4. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: 
 Instituției Prefectului Județul Mureș, 
 Primarului Comunei Șincai 
 ADI „ECOLECT MUREŞ”” 

 
              Viză de legalitate                                                                     PRIMAR 

Secretar general U.A.T delegat                                                                          VASILE POP 
ONAC DAN - CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

privind nominalizarea reprezentantului 
Comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ” 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ” a fost înfiinţată prin 

asocierea tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ  în scopul implementării proiectului 
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”.  

 Potrivit prevederilor art.14 alin. (1) din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este 
organul de conducere deliberativ al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii desemnaţi de către 
Părţi, care vor fi Primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi Preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, în exerciţiu, sau delegaţii acestora împuterniciţi să-i reprezinte.” 

Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca 
urmare a scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor 
legali ai unităţilor administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului 
comunei Șincai în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT 
MUREŞ”. Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind 
Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 14, alin. (1), din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”,  

Propunem numirea reprezentantului comunei Șincai în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ” conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind nominalizarea reprezentantului 
Comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ” 

 

Având în vedere 
-Proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        
a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ”, 
-dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,   
-Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare,  
- art. 14, alin. (1), din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”, 
 
Proiectul de hotărare privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        
a A.D.I. „ECOLECT MUREȘ” îndeplinește condițiile legale și de oportunitate drept urmare se acordă 
aviz favorabil.  

 

Secretar general U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 


