ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HoTAn.,inT
privind aprobarea retragerii unilaterale a t,lAT Comuna Joseni, judeful Harghita,
in calitate de membru fondator, din Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari
de utilitifi publice pentru serviciul de alimentare cu ap[ qi de canalizare
"GyERViZ
gi implicit din Societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L

Consiliul Local al Comunei Joseni, jude(ul Harghita, intrunit in gedinta extraordinard din data
de
............. aprilie2020,

AvAnd in vedere:

Referatul de aprobare nr.241312020 al primarului comunei Joseni,
Raportul de specialitate nr.241412020 al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Joseni;
Avizul Comisiei de activitdli econom ico-fi nanciar d, nr, ..,.,;li2020 ;
Avizul Cornisiei de amenajarea teritoriului qi urbariism, juridicd gi de disciplina nr. ...12020;
Hotdrdrea Consiliului Local Joseni nr. I5l20l8 privind constituirea
,,Asocialiei de dezvoltare
intercomunitard de utilitbli publice pentru serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare GyERV|Z,,.
cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare;
Hotdr6rea Consiliului Local Joseni nr.5212018 privind infiin{area operatorului regional al serviciului
de alimentare cu apd qi de canalizare, societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L.
in conformitate cu prevederile:

-

aft' 12 din Statutul ,,Asociafiei de dezvoltare intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul de
alimentare cu apd qi de canalizare GyERyiZ,,;
- prevederile Actului constitutiv al Societdlii Comerciale Gyerviz Distrib Serv S.R.L.;
- art. 129 alin. (2) lit. "d" si lit. "e", alin. (9) lit. "c", art. 132 din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ;

- art' 8 alin. (3) lit,"c" ;i art 10 din Legea serviciilor comunitare

de utilitdtri publice nr. 5112006, cu
modificdrile gi completbrile ulterioare;
- aft' 6 alin. (3) lit. "c" din O.G. nr. 2612000 cu privire la asocia{ii qi fundafii, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
- art. 226 din Legea societd{ilor nr. 3111990 republicatd (r2), cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

- Legea nr.

2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
In temeiul prevederilor art,739 alin. (3) lit."f', art.196 alin. (l) Iit."a,, din OUG nr.5712019 privind
Codul administrativ;

HOTARA$rE

Art' l'

Se mandateazd Ptimarul comunei Joseni,
domnul G6lr Szabolcs, reprezentantul
uAT
comuna Joseni' sd depund notificarea privind
retragerea unilaterald, in calitate de
membru
fondator,
din
Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard
de utilitali publice pentru serviciul de alimentare
cu
gi
apd
de
canalizare "GyERViz" qi impricit din
societatea Gyerviz Distrib serv S.R.L.
Art' 2' cu aducerea la ?ndeplinire a prevederilo r prezentei
hotdrari se incredin !eaz6" primarul
Comunei Joseni.

Art' 3' (l) Prezentahotdrdre se comunicd, prin grija
Secretarului General al uAT comunaJoseni:
Institutiei Prefectului - Judeful Harghita, primarului
comunei Joseni, compartimentului urbanism,
compartimentului contabilitate impozite
;i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Joseni' precum gi preqedintelui Adundrii
Generale a Asocialia de Dezvoltare

Intercomunitard de
utilita{i publice pentru serviciul de arimentare
cu apd qi de canari zare,,GyERviz,,.
(2) Ptezenta hotdrdre se aduce la cunogtinld
publica prin afigare la sediul primdriei
comunei
Joseni, in spaliul accesibil publicurui, precum
qi pe pagina de internet www.ioseni.ro.

Joseni, la 09 aptilie 2020

Inifiator
Primar
G6ll Szabolcs

+o*dryd

qq{ruNA

fu. ,*&

pentru legalitate
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