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HOTĂRÂRE  

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
 ”URBAN-RURAL”  

 

Consiliul local al orașului Aleșd,   
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 8780 din 21.10.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 8815 din 
22.10.2019 și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleșd;  

Văzând dispozițiile OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 89 alin(1) – (4), art. 90, art. 91, art. 129 alin(2) lit. ”d”, alin(7) lit. 
”n”, art. 139 alin(3) lit. ”f” și art. 196 alin(1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRÂŞTE  
Art.1 Se constituie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

introducere și furnizare a gazului ”URBAN-RURAL”, cu participarea oraşului ALEŞD, prin 
Consiliul Local al oraşului Aleşd, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBAN-
RURAL”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 89 şi următoarele din 
O.U.G. nr. 57/2019, în calitate de membru fondator.  

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”URBAN-RURAL” conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 Se împuterniceşte Dl TODOCA IOAN, primar al oraşului Aleşd, cetăţean român, 
născut la data de 08.08.1961 la Oradea, jud. Bihor, domiciliat în oraşul Aleşd, str. Viitorului, 
nr. 4A, posesor al C.I. seria XH, nr. 754536, eliberată de SPCLEP Aleşd, la data de 
03.08.2011, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Aleşd, Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”URBAN-RURAL”, anexate la 
prezenta hotărâre şi să reprezinte Consiliul Local al oraşului Aleşd în Adunarea Generală a 
Asociaţiei.  

       Art.4 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „URBAN-RURAL” va avea sediul în 
România, orașul Aleșd, str. Bobâlna, nr. 3, jud Bihor, şi un patrimoniu iniţial de 4000 de lei.  

Art.5 Se împuterniceşte doamna BODEA ALEXANDRINA consilier juridic în cadrul 
Primăriei orașului Aleșd identificată prin CI seria XH nr. 835072 eliberat de SPCLEP Oradea 
la data de 23.10.2012 să efectuze toate demersurile necesare dobândirii personalităţii 
juridice a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Urban-Rural”.  

Art.6 Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului 
oraşului Aleșd va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul oraşului Aleşd, Comp. implementare proiecte 
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcție 


