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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al oraşului  

Aleşd nr. 22 din 27.03.2015, privind aprobarea participării oraşului Aleşd, în calitate de 

membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3654 din 17.04.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 3653 din 17.04.2015 

şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Aleşd;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 22 din 27.03.2015, 

privind aprobarea participării oraşului Aleşd, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”; 

Ţinând seama de Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”, comunicate de către Consiliul Judeţean 

Bihor; 

În baza prevederilor art. 13 alin(1) şi ale art. 36 alin(7) lit. „c” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. I. - Hotărârea Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 22 din 27.03.2015, privind 

aprobarea participării oraşului Aleşd, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei 

de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 1.La articolul 2, anexele nr. 1 şi 2, respectiv Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară se modifică şi se înlocuiesc cu Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre şi vor constitui parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 2.După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul 

cuprins: 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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 „Art. 4^1. – Se desemnează Primarul oraşului Aleşd - d-ul Ţipţer Zeno Dănuţ – să 

reprezinte interesele oraşului Aleşd, cu drepturi depline, în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor”. 

 Art. 4^2. – Se desemnează contabilul-şef al Primăriei oraşului Aleşd - d-ul Cureu 

Nicolae - să reprezinte interesele oraşului Aleşd, cu drepturi depline, în Consiliul de 

Administraţie al Asociaţiei „Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor”.” 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 22 din 

27.03.2015, rămân neschimbate. 

 Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Aleşd. 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -Consiliul Judeţean Bihor 

 

 

 

  
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                         BOCŞEA SORINA                      

                                                                                               

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                  SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 29 aprilie 2015 
Nr. 40 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
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