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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com

H O T Ă R Â R E
privind acordul ca UAT comuna Gheorghe Lazăr  să devină membru al Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară  ECO 2009 

Consiliul  local al comunei Săveni,  judetul Ialomita, analizând:
Adresa  Primarului  comunei  Gheorghe  Lazăr   nr.  2187   din   data  de  18.05.2021

înregistrată la Primăria comunei Săveni sub nr. 3241  din data de 16.07.2021;
Referatul  de  aprobare  al  Proiectului  de  Hotărâre  nr.  44  din  data  de  14.07.2021,

înregistrat sub nr. 3202 din data de 14.07.2021;
Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 3242 din data de 16.07.2021;

Avizele  favorabile  ale  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  local  Săveni:  Nr.1  -
Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism,  Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

În conformitate cu prevederile 
Legii n. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;
Legii  nr. 51/ 2006, a serviciilor de utilități publice;
H.G. nr. 855/ 2008 privind aprobarea actului constituțiv  – cadru și a statului  – cadru ale
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
Legii nr. 101/ 2006 privind seviciul de salubrizare a localităților;
Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;

În temeiul prevederilor art. 89-91, art. 92 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (9) lit. a), art.
139 alin.  (3)  lit.  f)   din  OUG nr.  57/03.07.2019 privind  Codul  Administrativ,  se  aprobă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1 – (1) Se aprobă  asocierea UAT comuna Săveni cu  UAT comuna Gheorghe
Lazăr în vederea acceptării  acesteia în calitate de  membru cu drepturi depline  în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”ECO 2009”.

(2) Se mandatează d-na DRĂGOI Daniela - Marina, reprezentant UAT Săveni  în
AGA din cadrul ADI ”ECOO 2009” să voteze ”pentru” la propunerea de acceptare a UAT
Gheorghe Lazăr ca membru cu drepturi depline în ADI ”ECOO 2009”.

Art.  2.  –  (1)  Se aprobă modificarea   și  completarea  Statului   ADI ”ECOO 2009,
conform actului adițional prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se împuternicește d-na DRĂGOI Daniela – Mariana, Primarul comunei  Săveni în
AGA din cadrul ADI ”ECOO 2009” să semneze Statutul ADI ”ECOO 2009”, modificat  în
condițiile alin. (1).

Art. 3. Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și d-na Primar,
DRĂGOI Daniela – Mariana vor duce la îndeplinire prevederile prezentei   Hotărâre. 
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Art.  4.- Prezenta   hotărâre,  adoptată  cu  respectarea  art.  136  din  OUG  nr.  57/2019,  se
comunică  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii,
Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate
din  cadrul  Primăriei  comunei,  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișare  pe  site-ul  instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA

L.S._________________________
Contrasemnează,

      Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 26.07.2021
Nr. 56.  
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