ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Județului Călărași
în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociației “ECOAQUA”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 27.01.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 607
din 14.01.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe, şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “ECOAQUA” înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr. 20486 din 18.12.2020;
- Dispoziția nr. 141 din 09.03.2020 privind numirea reprezentantului Județului
Călărași în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Asociației “ECOAQUA”;
- prevederile art. 16 alin. (2), (3) și art. 21 din Statutul Asociației “ECOAQUA”;
- prevederile art. 14, art. 20 alin (3), (4) și art. 21 alin. (1) din Anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutuluicadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice;
- prevederile art. 173 alin (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. m) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
In temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se acordă mandat special reprezentantului Județului Călărași, domnul
Fulga Marius – Manager Public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi, în vederea exercitării, în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Asociației
“ECOAQUA”, a atribuțiilor prevăzute de art. 16 alin. (2) și (3) din Statutul Asociației.
Art. 2. – Persoanele nominalizate potrivit dispozițiilor articolului 1 vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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