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JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA ŞĂRMĂŞAG 

CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.112 
din 29 august 2018 

pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutul actualizat al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Tovishat și  împuternicirea primarului comunei 

pentru semnarea actelor pentru aderarea la ADI Tovishat 
 

  Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG,judetul  SĂLAJ,întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 29 august 2018; 
  Având în vedere: 

- prevederile art . 14,  art.  17, art. 36 alin. (2) li t.  b) și d) coroborate cu 
alin.4,lit .f) și ale alin.6,lit .a)pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completări le ulterioare și ale Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat cu nr. 4819/23 august 2018, prin care se propune 
aprobarea în totali tate a Actului Constitutiv și Statutul actualizat al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Tovishat, și  împuternicirea prirului omunei pentru 
semnarea actelor pentru aderarea la ADI Tovishat; 
       -prevederile art.  20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
        -Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Tovishat;      

-Expunerea de motive a primarului Comunei Șărmășag, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. 4820/23 august 2018, prin care se susține necesitatea 
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității;  
-Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului  Local nr.5048/29.08.2018; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) li t. b) 
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,adoptă prezenta,  

H  O  T  Ă  R  Â  R  E:  
Art.1 .-Consiliul local al comunei Șărmășag aprobă în totalitate prevederile  

Actul  Constitutiv și  Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Tovishat, conform anexelor nr.1 și 2, anexe care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 .–(1)Se aprobă aportul în numerar al  Comunei Șărmășag în cuantum 
de 500 lei conform art. 12 din Statutul Asociației, anexat prezentei hotărâri.  

(2) Se aprobă cotizaţia anuală în cuantumul de 500 de lei   conform  art. 15 
din Statutul asociaţiei, anexat prezentei hotărâri . 



Art. 3. - Se împuterniceşte Dl.DOMBI ATTILA JANOS, primar al comunei 
Șărmășag, cetăţean român, născut la data de 18.03.1972 în mun.Baia Mare, 
jud.Maramureș, domiciliat în com.Șărmășag,sat Șărmășag, str.Teilor,nr.139 
posesor al C.I. Seria SX, nr. 216656, eliberat de SPCLEP Șărmășag la data de 
18.03.2009, să semneze toate actele necesare şi  să reprezinte Comuna Șărmășag 
în cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Tovishat. 

Art.4.- Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local  
Șărmășag, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Tovishat D-l DOMBI ATTILA JANOS, primar al comunei Șărmășag. 

Art.5.  -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Șărmășag și Compartimentul buget,contbilitate, salarizare și 
resurse umane. 

Art.6.  - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
Comunei Șărmășag , în termenul prevăzut de lege, cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- Primarului Comunei Șărmășag; 
- Compartimentul buget,contabilitate, salarizare și resurse umane; 
- Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei,  precum 

și   pe pagina de internet www.sarmasag.ro; 
- Dosar ședință; 
- Dosar hotărâri.-  

  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 
KOVACS TIBERIU                                             Secretarul comunei, 

                             ANGELA RODICA OROIAN 
  
 
 
Șărmășag la  29  august  2018 
Consi l i er i  Total   –  15,  Nr.consi l i er i  prezenţ i  -   15 
Hotărâre  adoptată  cu:  15  votur i  pentru  
 


