
ROMÂNIA            

JUDEȚUL GORJ                    

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARÂREA 

Nr.11 din 27 ianuarie 2023 

privind revocarea doamnei Dumitrașcu Maria și numirea domnului  Berlescu Iulian în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Jupânești 
 

 

   Consiliul local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului nr.521/27.01.2023 ca instrument de prezentare și 

motivare; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 522/27.01.2023 la proiectul de hotarâre; 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenești;  

- prevederile art.21 și art.23 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații , cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin.(5) și  alin.(9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) și alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.89 alin.(1) și  alin.(7) și alin.(8), art.91, art.154 alin.(6), art.132 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

     În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019  privind 

Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTARĂȘTE:  
 

Art.1 Se revocă mandatul de membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Jupânești, a doamnei Dumitrașcu Maria, desemnată reprezentant din partea 

U.A.T. Berlești. 

Art.2 Se numește domnul Berlescu Iulian în calitate de  primar al comunei Berlești, cetățean 

român, născut la data de 07.03.1975, în orașul Târgu Jiu, județul Gorj, Tara România, domiciliat în 

comuna Berlești, sat Gâlcești, str. Principală,  nr.115, identificat cu C.I. seria GZ, nr.826138, emisă 

de SPCLEP Tg-Cărbunești, la data de 24.04.2022, având CNP 1750307181151, reprezentant al 

asociatului persoană juridică U.A.T. Berlești, în cadrul  Adunări Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Jupânești. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează domnul Berlescu Iulian – primarul comunei 

Berlești, județul Gorj.  

Art.4. Prezenta hotărârea se comunică Primarului comunei Berlești, Instituției Prefectului – 

Județul Gorj și persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 

Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu _10_ voturi 

pentru,  0  voturi  împotrivă, _0 _ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi  

din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                       Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  


