
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 
privind  acordarea mandatului special domnului Surulescu Dănilă  de a vota în Adunarea Generală a 

Asociaţilor - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " INTERCOM DEŞEURI " Caraş - Severin 
 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate 

şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia;  
Ţinând cont de prevederile art. 21, alin. 1, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " 

INTERCOM DEŞEURI " Caraş - Severin; 
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26  din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza prevederilor art.1 al.(2) lit. „c” şi lit. „g” pct. 3, art. 11 al.(1), art. 12 al.(1), art. 13, art. 36 al.(4) 

lit. „a” şi lit. „f”, al.(6) lit. „a” pct. 14,  art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările ulterioare,  
                      

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Surulescu Dănilă, consilier superior – contabil în 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor - Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERCOM DEŞEURI” Caraş - Severin pentru aprobarea documentației 
aferente desfășurării licitației privind desemnarea operatorilor de colectare din cadrul Proiectului ,,Sistemul 
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș - Severin ”. 

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de către persoana nominalizată la art. 1 
precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ,,INTERCOM DEŞEURI” Caraş - Severin. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunică: 
- persoanei prevăzute la art.1;  
- primarului  comunei Bănia;  
- Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş – Severin;  
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERCOM DEŞEURI” Caraş - Severin. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Surulescu Rozalia 
 
 
Contrasemnează 

Secretar  
Marin Pavel  

 


