
       

HOTĂRÂRE 
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. 2827 din 23.03.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 2826 din 23.03.2015;  

Având în vedere Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

În baza prevederilor art. 11, art. 13, art. 36 alin(7) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1 Se aprobă participarea oraşului Aleşd, în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului 
Bihor”, persoană juridică română, fără scop patrimonial, apolitică, de drept privat şi de utilitate 
publică. 
 Art.2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”, conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.3 Se aprobă participarea oraşului Aleşd, la constituirea patrimoniului iniţial al 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”, cu 
o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei. 
 Art.4 Se mandatează Primarul oraşului Aleşd să reprezinte şi să semneze în numele 
consiliului local documentele necesare înfiinţării asociaţiei. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd. 
 Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -Consiliul Judeţean Bihor 
                    
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                        TURCUŞ RADU-VICTOR                                                                                                                   

        CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR  
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Aleşd, 27 martie 2015 
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 14 voturi,din cei 14 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 

 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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