
                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.30/29.03.2012 privind 

aderarea oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Salubris Group 2010” 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 FEBRUARIE 

2020,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 879 din 12.02.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Căzăneşti nr.30/29.03.2012 privind aderarea oraşului 

Căzăneşti, judeţul Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Group 2010”; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Group 2010” Grivița nr.782 din 

07.02.2020; 

Examinând: 

- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 946 din 14.02.2020;  

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1056 din 19.02.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor nr. 1062 din 19.02.2020; 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(8) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n) și ale art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Group 2010” prevăzut în 

art.3 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.30/29.03.2012 rămân neschimbate. 

 Art.III Primarul oraşului Căzăneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

   PARASCHIV MITICĂ                                     OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de 

voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 

 


