
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR.112 
                                             Din 20 septembrie 2019 
          Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de  
                      Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin  
                                                    Actul Aditional nr.9/2019 
 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al domnului primar, Antal Petru, 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-Adresa nr.1066/04.09.2019 de la ADIACJ Arad, 
-Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
-Prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.n) O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 
  Codul administrativ, 
 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica, 
 -Votul pentru a 14 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 14  consilieri. 
- În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
  administrativ, 
      
                                 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art. 1. Se aprobă Actul Aditional nr. 9/2019 la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă Actul Aditional nr. 9/2019 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă Canalizare Judeţul Arad, în  forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3.  În aplicarea dispoziţiilor art. 10, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006 , se împuterniceşte Dl. Antal Petru , primar al oraşului Pecica,  în calitate de  membru al 
Adunării Generale a Asociaților, să voteze în favoarea adoptării Actului Aditional nr. 9/2019 la 
Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţie, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local 
Pecica, aceste acte aditionale în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre și să exercite 
în numele și pe seama orașului Pecica atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţilor. 
Art. 4. Se împuterniceşte D-na. Goldiş Camelia Doina, consilier juridic în cadrul aparatului Tehnic 
al Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Aditional 
nr. 9/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 
grefa Judecătoriei Arad. 
Art. 5. În situaţia în care persoana împuternicită la art. 4 de mai sus, se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului 
Aditional nr. 9/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului 
Tehnic al Asociatiei, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens. 
Art. 6. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu: 
 
  -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – 
    Compartiment Juridic, 
 -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE, 
BĂGUȚ CIPRIAN NICOLAE                             Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 


