
ROMÂNIA                                                                                             

JUDEȚUL GORJ                                                                                   

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                   

                                                                                          

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de 

salubrizare “ADIS” Gorj 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Prevederile art. 14 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în 

domeniul serviciilor publice de salubrizare “ADIS” Gorj, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 82/31.10.2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. UAT - Județul Gorj este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare “ADIS” Gorj de 

către Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Gorj poate delega, prin dispoziție, calitatea sa de 

reprezentant de drept în adunarea generală unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, 

secretarului general al județului, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de 

specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean. 



Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ADIS” 

Gorj, unităților administrativ-teritoriale membre ale acesteia și Instituției Prefectului – 

Județul Gorj. 

 

           PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                   SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI, 

                                                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 190 

Adoptată în ședința din 18.12.2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 

 


