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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa  ordinara din data de 
14.02.2015.

:
- expunerea de motive a primarului orasului Pecica 
- raportul nr. 3017/29.01.2015 al d-lui Stan Mihail,sef serviciul domeniul public 

si privat U.A.T.Pecica, prin care propune adoptarea un   hotarâri privind 
modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, la care o   ul Pecica este 
membru asociat,

- adresa nr. 69/26.01.2015 de la ADIAC Judetul Arad,
- prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anex     2 si 4 la H.G. nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv –cadru si a statutului-cadru ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect d  activitate serviciile de 
utilitati publice,

- prevederile art. 21, alin.1 din Statului ADIAC Judetul Arad,
- prevederiwe art.36,alin.6,lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale,     
      - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
      - votul „pentru” a  14  consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti  14  consilieri.  

In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Admin stratiei Publice  Locale
republicata

– Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, prin Actul Aditional nr.  , în forma 
prevazuta în Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.

2. – Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara 
Apa Canalizare Judetul Arad, prin Actul Aditional nr.  , în forma prevazuta în Anexa 
nr. 2 la prezenta hotarâre.

– Se împuterniceste Dl. ANTAL PETRU, primar al orasului Pecica, cetatean 
român, nascut la data de 30.10.1972 în localitatea Pecica, judetul Arad, domiciliat în 
Pecica ,str.218, bl.D1E, et.2, ap.5, posesor al C.I. seria ar nr. 302683, eliberata de 
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                                                              HOTARÂREA NR. 22
                                                                   DIN   14.02.2015

PRIVIND  MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA CANALIZARE JUDETUL ARAD, LA 
                   CARE  ORASUL  PECICA ESTE MEMBRU ASOCIAT

Având în vedere

ART.1.

ART.

ART.3.

      - , 

                                              HOTARAST :
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SPCLEP Pecica la data de 28.07.2006, în calitate de membru al Adunarii Generale a 
Asociatilor, sa voteze în favoarea adoptarii Actelor Aditionale la Actul constitutiv si la 
Statutul Asociatiei sa semneze în numele si pe seama Consiliului Local Pecica, A tul 
Aditional nr.5 la Actul Constitutiv si Statutul Asocia iei de dezvoltare intercomunitara 
Apa Canalizare Judetul Arad, în forma prevazuta în Anexele 1 si 2 la prezenta hotarâre 
si sa exercite în numele si pe seama orasului Pecica atributiile specifice   ndatului 
general de reprezentare.

. – Î n situatia în care reprezentantul Consiliului Local Pecica desemnat la art.3 
de mai sus, se afla în imposibilitatea exercitarii mondatului încredintat, interesele 
consiliului local vor fi reprezentate de DL.STANOIOV MIODRAG, în calitate de 
viceprimar, cetatean român, nascut la data de 08.07.1967 în orasul Arad, domiciliat în 
localitatea Pecica, judetul Arad, str. 314, nr.39, pos     al C.I. seria AR nr. 415052, 
eliberarta de SPCLEP Pecica, la data de 05.12.2008.

– Se împuterniceste D-na Goldis Camelia Doina, cetatean român, nascuta la 
data de 28.08.1974 la Brasov, orasul Rupea, domiciliat  în mun. Arad, str. M. Eminescu 
nr.10, ap.13, jud. Arad, posesoare a C.I. seria AR, nr. 398244 eliberata de SPCLEP 
Arad, la data de 04.07.2008, sa îndeplineasca procedurile prevazute de lege pentru 
înregistrarea modificarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor de pe lânga grefa Judecatoriei Arad.

. – În situatia în care persoana împuternicita la art.5 de mau sus, se afla în 
imposibilitatea exercitarii mandatului încredintat, procedurile prevazute de lege pentru 
înregistrarea modioficarilor  Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor de pe lânga grefa Judecatoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt 
reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Presedintele Asociatiei, 
în acest sens.

. – Serviciile  de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul si se comunica 
cu:
- Institutia Prefectului – judetul arad – Serviciul Juridic si Contencios                            
Administrativ – Compartiment Juridic
- A.D.I. Apa Canalizare Judetul Arad.
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          PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA  SECRETAR,
            FARAGO COSMIN                                                                      MOT ADELA
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