
 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONEŞTI 

 
HOTARARE 

privind primirea comunei Părjol in calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia  

 
Consiliul Local al comunei Colonești județul Bacău; 
Întrunită în sedință extraordinară din data de 25.04.2013; 
Avand in vedere: 
Cerererea nr.2024 din 19.04.2013 depusă de comuna Părjol înregistrată la primăria Colonești la 
nr.2051/23.04.2013 ; 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Coloneşti judetul Bacău nr.2075 din 23.04.2013; 
Raportul de specialitate al Secretarului comunei Colonesti judetul Bacău nr.2076 din 23.04.2013; 
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;  
Referatul nr.2074 cu propunerea de aprobare a modificarii si completarii HCL pentru  Studiul de 
Oportunitate privind delegarea directa a gestiunii serviciului de alimantare cu apa si canalizare, 
precum si mandatarea expresa a imputernicitului comunei Coloneşti judeţul Bacău de a vota 
favorabil in sedinta AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau a acestui punct de pe 
ordinea de zi 
În baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art. 45, alin. (2), lit. f din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
Art.1.  Se aproba primirea comunei Părjol  in calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau – ADIB.  
Art. 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, 
in mod corespunzator. 
Art. 3. Se modifica Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, in mod 
corespunzator. 
Art. 4.  Se acorda mandat reprezentantului comunei Colonesti d- Brandiu Ionel identificat cu Ci 
seria XC nr.530436 sa voteze in sedinta AGA in favoarea aprobarii actelor aditionale la Actul 
Constitutiv si la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB. 
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – 
ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, 
Consiliului Judetean Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii. 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,      
          Pădurariu Iordache Cristinel 
 
 
                                                                                         CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETARUL COMUNEI COLONESTI,  
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