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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

ORAŞUL PECICA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                        HOTĂRÂREA  NR. 82 

                                                             DIN 29.07.2016 

 

       PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI STATUTULUI  

    ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE 

     JUDEȚUL ARAD, LA CARE ORAȘUL  PECICA ESTE MEMBRU ASOCIAT 

    
CONSILIULăLOCALăALăORASULUIăPECICA,ăîntrunităînăşedin aăsaăăextraordinar ăădinădataă
de 29.07.2016.  

 

Având în vedere: 

- Adresaănr.ă689/30.06.2016ădeălaăA.D.I.Ap ăCanalizareăJudețulăArad, 
-Raportul nr. 29102/05.07.2016 ală domnuluiă Stană Mihail,ă șefă Serviciulă administrareaă
domeniuluiăpublicășiăprivatăU.A.T.Pecica,ă 
-PrevederileăăLegiiănr.ă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat , 
-PrevederileăLegiiănr.51/2006ăaăserviciilorăcomunitareădeăutilit țiăpublice, 
-PrevederileăLegiiănr.241/2006ăprivindăserviciulădeăalimentareăcuăap ășiăcanalizare, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

-Votul „pentru”ăaăă14   consilieri,ădinăceiă17ăinăfunc ie,ăfiindăprezen iăă14 consilieri.  

 - Ină temeiulăart.11,art.36,alin.(2)ă șiă alin.7,lit.c),ă precumășiă ă45ă ă alin.1ădinăLegeaă215/2001ăaă
Administra ieiăPubliceăăLocaleărepublicat , 
 

 

                                                              HOTĂRĂŞTE 
                                           

 

Art.1. Seăaprob ămodificareaăActuluiăConstitutivăalăAsociațieiădeădezvoltareăintercomunitar ă
Ap ăCanalizareă JudețulăArad,ă prinăActulăAdițională nr.6/2016,ă înă formaă prev zut ă înăAnexaă
nr.1ălaăprezentaăhot râre.ă 
 Art.2. Seă aprob ă modificareaă Statutuluiă Asociațieiă deă dezvoltareă intercomunitar ă Ap ă
Canalizareă JudețulăArad,ă prinăActulăAdițională nr.6/2016,ă înă formaă prev zut ă înăAnexaă 2ă laă
prezentaăhot râre. 
Art.3.  (1) Se aprob ărevocareaăcenzoruluiăGeorgianaăMariaăBrînașășiăînlocuireaăacesteiaăcuăună
altă cenzoră desemnată deă Adunareaă General ă aă Asociaților.Seă aprob ă prelungireaă mandatuluiă
celorlalțiădoiăcenzoriăcuăînc ătreiăani. 
           (2)ăSeăaprob ămodificareaăcomponențeiăConsiliului Director, acesta urmând a fi format 

dină membriiă desemnațiă deă Adunareaă General ă aă Asociațieiă dină rândulă reprezentanțiloră
membrilorăasociați. 
Art.4. Înă aplicareaă dispozițiiloră art.10,alin.(8)ă dină Legeaă serviciiloră comunitareă deă utilit țiă
publice nr.51/2006,ă astfelă cumă aă fostă modificat ă prină Legeaă nr.313ă dină 07.12.2015,ă prină
derogareă deă laă prevederileă art.37ă șiă 92ă dină Legeaă nr.215/2001,ă seă împuterniceșteă domnulă
ANTALăPETRU,ăprimarăalăOrașuluiăPecica,ăcet țeanăromân,ăn scutălaădataădeă30.10.1972,ălaă
Pecica,ă Județulă Arad,domiciliată înă Orașulă Pecica,ă str.218,bl.D1E,ă et.2,ă ap.5,ă posesor al C.I. 

seriaăARănr.302683,ăeliberat ădeăSPCLEPăPecica,ălaădataădeă28.07.2006,ăînăcalitateădeămembruă
alăAdun riiăGeneraleăaăAsociaților,ăs ăvotezeăînăfavoareaăadopt riiăActelorăAdiționaleălaăActulă
Constitutivă șiă laă Statutulă Asociației,ă s ă semnezeă în numeleă șiă peă seamaă Consiliuluiă Locală
Pecica,ă Actulă Adițională nr.6/2016ă laă Actulă Constitutivă șiă Statutulă Asociațieiă deă dezvoltareă
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intercomunitar ăAp ăCanalizareăJudețulăArad,ăînăformaăprev zut ăînăAnexeleă1ășiă2ălaăprezentaă
hot râreășiăs ăexerciteăînănumeleășiăpeăseamaăOrașuluiăPecicaăatribuțiileăspecificeămandatuluiă
general de reprezentare înăcadrulăAdun riiăGeneraleăaăAsociaților. 
Art.5.Seă împuterniceșteă D-naă Goldișă Cameliaă Doina,ă consilieră juridică înă cadrulă aparatuluiă
Tehnică ală ADIACJAă s ă îndeplineasc ă procedurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă
modific rilorăActuluiăConstitutivășiăStatutuluiăAsociațieiălaăRegistrulăasociațiilorășiăfundațiiloră
deăpeălâng ăgrefaăJudec torieiăArad. 
Art.6.Înăsituațiaă înăcareăpersoanaă împuternicit ă laăart.5ădeămaiăsus, seăafl ă înă imposibilitateaă
exercit riiă mandatuluiă încredințat,ă procedurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă
modific rilorăActuluiăConstitutivășiăStatutuluiăAsociațieiălaăRegistrulăasociațilorășiăfundațiiloră
deă peă lâng ă grefaă Judec torieiă Arad,ă voră fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului 

TehnicăalăADIACJA,ăîmputernicitădeăPreședinteleăAsociației,ăînăacestăsens. 
Art.7.DirecțiileădeăspecialitateădinăcadrulăaparatuluiăpropriuăalăConsiliuluiăLocalăvorăduceă laă
îndeplinire prevederile prezentei hot râri. 
Art.8. Prezentaăhot râreăseăcomunic  cu:  

             -Prefecturaăjude uluiăArad,ăServiciulăjuridicăsiăcontenciosăadministrativ. 
             -A.D.I.ăAp ăCanalizareăJudețulăArad, 
             -DomnulăStanăMihail,ășefăServiciuăadministrareaădomeniului public  

 

 

 

 

 

 
    PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCONTRASEMNEAZ  PENTRU SECRETAR, 

    STANOIOV MIODRAG                                           SOCA ANA-IOANA 


