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REFERAT DE APROBARE

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2014 al 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI, aprobarea împuternicirilor 
d-rei Iftime Cristina Mihaela si d-nei Enache Aurica cu specimen de semnătură pentru 
efectuarea tuturor operaţiunilor financiar contabile şi bancare din cadrul asociaţiei, aprobarea 
imputernicirii d-rei Iftime Cristina Mihaela, domiciliată în Corn. Goleşti, str. Mugur, nr.4, 
jud.Vrancea, legitimată cu CI , seria VN, nr 219613, eliberată de SPCLEP Focşani la data de 
19.07.2005, CNP 2910707394502 pentru a efectua transparenta decizionala, conform Legii 
52/2003 si aprobarea Regulamentului intern al A sociaţie i.

A socia ţia  de dezvo ltare  in tercom unitara  pen tru  serv ic iu l de sa lub rizare  a 
loca lită ţilo r Focşani si G oleşti, ju d e ţu l V rancea, p ropune spre ap robare p ro iec tu l de 
hotarare cu p riv ire  la bugetu l de ven itu ri si cheltu ie li pe 2014 ,asa  cum  se p revede in 
Statutul A sociaţie i.

Pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute in Statut, sunt imputemicite următoarele 
persoane : Iftime Cristina si Enache Aurica in relaţiile cu organele fiscale si bancare.

Conform Legii 52/2003 se asigura transparenta decizionala prin imputernicirea d-rei 
Iftime Cristina.

Activitatea specifica Asociaţiei se organizează si se desfasoara pe baza unui 
Regulament intern, intocmit in conformitate cu Statutul Asociaţiei care stabileşte principiile si 
condiţiile de funcţionare tinand seama de obiectivele principale al acestuia.

Cadrul legal este stabilit de:
Legea 51/2006
Legea 52/2003
Statutul Asociaţiei

Fata de cele expuse, supun dezbaterii si aprobării Adunării Generale a “Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatiilor Focşani si Goleşti”, 
judeţul Vrancea prezentul proiect de hotarare in forma prezentata.


