
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Jude ean Maramure  în Asocia ia  de dezvoltare intercomunitar

ADIL MARAMURES, la care jude ul Maramures este membru asociat

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul de specialitate
al Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

Pe baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, ale Legii nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;

zând Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 67/18.10.2001 privind asocierea jude ului  Maramures,
prin Consiliul Jude ean Maramures, Hot rârea nr. 23/12.02.2008 privind însu irea Actului Constitutiv si Statutului
modificat al asociatiei de dezvoltare intercomunitara A.D.I.L. Maramure  la care judetul Maramures este membru
asociat i Hotarârea Adunarii Generale a A.D.I.L. Maramures nr. 5/01.04.2008 privind aprobarea modific rilor la Actul
Constitutiv i la Statutul Asocia iei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Maramure ;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 91 alin. (3) lit d) i e), alin. 6 lit. c), art. 97 i art. 102 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începând cu data de 15.07.2008, domnul Mircea Man, cet ean român, n scut la data
de  26.11.1962 la Rohia, jude ul Maramure , domiciliat în  Baia Mare, B-dul Republicii nr.  56/40, judetul Maramure ,
CNP  1621126240031, posesor al C.I. seria  MM nr. 013096,  eliberat de Politia Baia Mare la data de 31.03.2000,
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  se împuternice te s  reprezinte interesele jude ului Maramure  în
Adunarea General i Consiliul director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara A.D.I.L. Maramures.

Art.2.  Cu aceea i data înceteaz  împuternicirea în aceasta calitate a domnului Marinel Kovacs, ca urmare a
încet rii mandatului de Pre edinte al Consiliuluiu jude ean Maramure .

Art.3. În toate documentele de infiin are, organizare i func ionare a A.D.I.L. Maramure  cu acea i dat
domnul Marinel Kovacs  va fi înlocuit cu domnul Mircea Man.

Art.4 Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- A.D.I.L. Maramure i tuturor membrilor asocia i ;
- Domnului Mircea Man.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

  Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI,

                             Dumitru Dumu a
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