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ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.11/2021 

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora 

în formă actualizată-2020 

 

Consiliul Local al orașului Copşa Mică, întrunit în ședință ordinară la data de 23 

februarie 2021  

 Analizând referatul de aprobare al primarului nr. 900/2021 și raportul nr. 948/2021 

întocmit de secretarul general, 

 Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

şi a liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii 

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare, H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și 

statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv și al Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în 

forma actualizată - 2020, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa 

Mică, în caliatate de reprezentant al orașului Copşa Mică, membru în A.D.I. ”ECONORD 

Sibiu”, să semneze Actul constitutiv și statutul Asociației în formă actualizată – 2020. 

Art.3. Primarul orașului Copşa Mică prin A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 

normative în materie. 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 23 februarie 2021 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Butuc Titi-Nicu Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. ADI Econord; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar 


