ĺorĂnÂnEA Nr 3Ll2ot8
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Inteľcomunitară
''TRANSALPINA GAZ"

2018

Consiliul Local al comunei Tilisca întrunitînşedinţă ordinară la data de 02 mai

Urmare Notei cĺe fundamentare nr B8 din 27'Ü4.20lB prin care Pi_imaĺ"ui ĺ*cn_'ii;li-'
; :i.SĹa prezintă necesitatea înfiintări asociaţiei de dezvoltare intercomunitarä Transalpina
Gaz, expunerii de motive nr. 89 din 27.04.2018 şi avizul comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-socialä, buget, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comeţ,
Având învedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind servicii comunitare de
utilităţi publice, ordonata Guvernului României nr. 2612000 privind Asociaţiile si
Fundaţiile'
Întemeiul aft. 11-13, aft. 36 alin. (2) lit. d) şi e), coroborat cu alin. (6) lit. a),
pct. t4, alin. (7), lit. c) si aft. 45 alin (2)' lit. 0 din Legea nr. 2I5l2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificärile şi completările ulterioare/

HOTARAST:
Art.l. Se aproba pafticiparea comunei Tilişca, prin Consiliul local, încalitate de
membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Devoltare Intercomunitară TRANSALPINA
GAZ, persoană juridică de drept privat şi de interes public, înfiinţatäconform. aft.11
şi următoarele din Legea nr.2I5l200I, republicată.
Se aproba Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în
prevăzutä la Anexa 1 la prezent l hotărâre şi Statutul Asociaţiei înforma
forma ^rt.z.
prevăzutä de Anexa 2la prezenta hotarâre.
Aft.3. Asociaţia de Dezvoltate Intercomunitarä va avea sediul înlocalitatea Poiana
Sibiului, str. Vadu, nr.4I2, Judeţul Sibiu.
Art 4: Se aproba patrimonial social iniţial al Asociaţiei de 750 lei si participarea
Consiliului Local al comunei Tilisca la patri onial intial cu o contribuţie înnumerar de
250 lei.

Aft.5. Se împuterniceştedomnul Primar VASILE cÎľrłprnrusă semneze înnumele sĺ
pe seama Consiliului Local al comunei Tilişca, Actul de constituire si
Statutul Asociaţiâ
de Dezvoltare Intercomunitară Transalpina Gaz, anexate la prezentá hotarâre.
Art 6. Se desemnează ca reprezentant al comunei Tilisca înAdunarea Generala a
Asociaţiei, primarul comunei, dl Vasile Cîmpean.
Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţeazăprimarului comunei sĺ
^rt-.7.
secretarului comunei.

Tilişca la 02.05.2018
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