str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTARARE
Referitor la : retragerea Comunei Pirscoveni din Asociatia de Dezvoltatre Intercomunitara
,, Lunca Oltetului,,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.655/27.07.2018 la proiectul de hotărâre nr.656/27.07.2018 ;
- raportul de specialitate nr.657/27.07.2018 al secretarului comunei Pîrșcoveni .județul Olt ;
- HCL nr. 12/06.02.2008 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local Pîrșcoveni cu alte două autorități
publice locale pentru înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară care să poată accesa în calitate de
beneficiar de fonduri europene în cadrul proiectelor de dezvoltare economică din cadrul Strategiei de dezvoltare a
comunei Pîrșcoveni , județul Olt Olt ;
- procesul- verbal nr.4046/27.07.2018 referitor la hotărârea în unanimitrate a dizolvării Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Lunca Oltețului,, încheiat între UAT Dobrun, UAT Sopirlita , UAT Pirscoveni și UAT Bârza
respectiv primarul comunei Dobrun , Aurel Bondrescu, primarul comunei Șopîrlița ,Critinel Neagu ,primarul comunei
Pirscoveni Matei Dumitru Danut și primarul comunei Bârza ,Marin Vlăduț ca urmare a constatării inactivitatii acesteia
- procesul –verbal nr.4047/27.07.2018 referitor la ridicarea și restituirea sumelor depuse la bancă la înființarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Lunca Oltețului,, membrilor asociației ;
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Prevederile art. 14 din legea 215/2001, privind Administratia Publice Locala republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.36, alin.( 2), lit b,e, alin (7), lit. c, art.45 alin. (1) si art. 115 lit b Legea Administratie Publice
Locale nr 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI , JUDEȚUL OLT ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Se aproba retragerea comunei Pirscoveni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
,, LUNCA OLTEȚULUI ,, în vederea dizolvării-desfiintarii acesteia ca urmare a inactivitatii de la înfiintare si până în
prezent, începand cu data adoptarii prezentei hotarari.
Art.2 –Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Pîrșcoveni , UAT Sopirlita, respectiv Primarului
comunei Sopirlita, UAT Dobrun respectiv Primarului Comunei Dobrun si Institutiei Prefectului Judetul Olt .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
PREDA EMILIAN DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI,
Claudia GHEORGHE
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