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                                                               H O T Ă R Â R E
privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei   Intercomunitare Zona Nord Vest 

Având în vedere:
            -referatul de aprobare cu nr.3.503  din 4 august 2021 i proiectul de hotărâre privind ș
aprobarea actului constitutiv i a statutului Asocia iei Intercomunitare Zona Nord Vest ale ș ț
primarului comunei;
            -raportul de specialitate nr.3.504  din 4 august 2021 i avizul favorabil al comisiei deș
specialitate a consiliului local;
           inând seama de prevederile :Ț
            -art.35 alin.(3-4) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cu modificările iț ș
completările ulterioare;
            -art.89 alin.(1-3) ,art.90 alin.(1) i art.91 alin.(1-2) din Ordonan a de urgen ă a Guvernuluiș ț ț
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
            -art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice,republicată,cuț
modificările i completările ulterioare,ș
            În temeiul dispozi iilor art. 129 alin.(2) lit.d) i alin.(7) lit.n) ,art. 139 alin.(3) lit.g) şi aleț ș
art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codulț ț
administrativ,

Consiliul Local al comunei Chi lazș

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1. Se aprobă aderarea  la Asociaţia Intercomunitară Zona Nord Vest a următoarelor
unită i administrativ-teritoriale : comuna Abram, comuna Brusturi i comuna Derna.ț ș
            Art. 2. Se aprobă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord Vest,
versiunea consolidată, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 3. Reprezentantul comunei Chi laz în Adunarea Generală a Asociaţiei este domnulș
Bezi George Dorin, primarul comunei.
           Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei,
care va semna actul constitutiv i statutul asocia iei.ș ț
           Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:ș

           - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;
           - Primarului comunei Chi laz;ș
           - Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord Vest.            

        Pre edinte de edin ă,ș ș ț
           Layos Bertalan
                                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu  
Nr. 47 din 31 august 2021.




