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HOTĂRÂREA nr. 34/2016 
privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Consiliul de administratie a „Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene- ACSA” 
 
           Consiliul local al comunei Vetiş , întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2016; 

           Având în vedere raportul compartimentului de specialitate nr.192/2016 precum şi 

HCL nr.37/2013 privind participarea comunei Vetiş la parteneriatul înfiinţat în cadrul 

„Asociaţiei Comunelor Sătmărene -ACSA” ; 

 Văzând prevederile art. 10 alin (8) din Legea nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice; 
          Respectând Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Satmarene 

ACSA; 

 In conformitate cu dispozitiile art.11-13, art. 36 alin. (7) lit.c), art.37, art. 45 alin. (2) 

lit.f) şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.1  Se constată încetarea de drept, pentru d-l. Iuhasz Ludovic, a calităţii de reprezentant al 

unitătii administrativ-teritoriale –comuna Vetiş în Consiliul de administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Comunelor Sătmărene - ACSA, ca urmare a încetării mandatului de primar al 

acestuia. 

          Art.2  Se aprobă desemnarea d-lui Iuliu Ilyes în calitatea de reprezentant al comunei Vetiş în 

Consiliul de administratie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Sătmărene - ACSA. 

         Art.3  Se împuterniceşte d-nul Iuliu Ilyes  să-i reprezinte interesele, să exercite în numele şi pe 

seama unităţii administrativ-teritoriale toate atribuţiile reprezentantului în Consiliul de administratie, 

stabilite în Actul Constitutiv si Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor 

Satmarene - ACSA. 

         Art.4  La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţii contrare. 

        Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei Vetiş.   

        Art.6  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:  

-Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare; 

-Primarul comunei Vetiş; 

-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene - ACSA. 

 

                                           Vetiş,  la 27.07.2016 
  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BERCI GHEORGHE                                                      Contrasemnez,  
                                                                                    S E C R E T A R 
              Jr.POP ANCA-MARIA 
 
Total consilieri 15 , Prezenti 14, Pentru  14 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 


