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                                                         Anexa la HCL nr. 75 din 27.05.2021 
 

               ACT ADIŢIONAL NR. 10 LA STATUTUL 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul 

Arad" 
 

Membrii asociaţi, în baza Hotărârii ce va fi adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, 
convocată în acest sens, ca urmare a primirii unui numar de trei noi membrii asociați și a încetării 
mandatului unor reprezentanţi în AGA a Asociaţiei și a completării unor prevederi statutare 
hotărăsc modificarea Statutului Asociaţiei, înscris prin Certificatul de înscriere a persoanei 
juridice fără scop patrimonial nr. 19/15.04.2008, dosar nr. 2799/55/2008 cu încheierea nr. 
1981/24.03.2008 a Judecătoriei Arad, in conformitate cu cerintele prevederilor HG 855/2008, 
după cum urmează:  
Art. 1. Asociatii se completeaza cu trei noi membri asociați cu completările corespunzatoare la 
Capitolul I - "Asociatii" din Statut,  continuând numărătoarea cu  nr. 60 și  până la 62 inclusiv,  
după cum urmează: 
"60. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al Comunei Archiș, cu sediul în Archiș, str. 
Principală, nr. 97,  jud. Arad, reprezentată prin Valea Nicolae Pavel, în calitate de Primar, 
 61. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al Comunei Almaș, cu sediul în Almaș,  nr. 605, 
reprezentat prin Costea Aurel Ginu, în calitate de Primar, 
 62. Comuna Hășmaș, prin Consiliul Local al Comunei Hășmaș, cu sediul în Comuna 
Hășmaș, nr. 216 reprezentat prin Cornel Popa, în calitate de Primar” 
Art. 2. La Capitolul III, art. 6, alin. (2)  - Patrimoniul Asociației se modifică  și va  avea 
următorul conținut: 
”Patrimoniul Asociaţiei este de 62.000 lei, constituit din patrimoniul inițial în valoare de 59.000  
lei la care se adaugă contribuția noilor membrii: 
60. Comuna Archiș, suma de 1.000 lei 
61. Comuna Almaș, suma de 1.000 lei 
62. Comuna Hășmaș,  suma de 1.000 lei” 
Art. 3. La Capitolul V, art.14, alin. (4) - Organele de conducere, administrare şi control, 
Conducerea Asociaţiei, se completează componența adunării generale a asociației cu 
reprezentanți noilor membrii asociați și cu reflectarea schimbării reprezentantului în cazul 
Adunarea Generală a Asociaților în cazul unor membrii asociați potrivit rezultatului scrutinului 
din data de 27.09.2020 privind alegerile locale. 
Art. 4. La Capitolul V privind Organele Asociaţiei definiția art. 15 se modifică după cum 
urmează: 
„Art. 15 – Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației care 
are atribuțiile prevăzute în prezentul Statut, în Regulamentul de Organizare și funcționare al 
Asociației cât și de legislația în vigoare și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții cu 
excepția situațiilor în care se prevede expres în alt fel.” 
Art. 5. La Capitolul V privind Organele Asociaţiei, definiția alin. (2) din cuprinsul art. 19 se 
modifică și va avea următoarea definiție: 
„(2) Convocarea va fi trimisă prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail. cu cel puțin 5(cinci) 
zile înainte de data ședinței și va cuprinde: data, ora, locul, ordinea de zi a ședinței, data și ora 
reconvocării ședinței dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit.”  
Art. 6. La Capitolul V privind Organele Asociaţiei, după alin. (2) al art. 19 se va introduce 
alin. (2^1) care va avea următoarea definiție: 
Art. 19, alin. (2^1) Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale Asociației pot decide 
modificarea termenelor de convocare statutare, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 
de ore, în condițiile legii.(potrivit OUG 168/2020).  
Art. 7. La Capitolul V privind Organele Asociaţiei, după art. 19 se va introduce art. 19^1  
care va avea următoarea definiție: 
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„Art. 19^1 (1) Adunarea Generală a Asociaților poate avea loc și prin mijloace electronice de 
comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați 
inclusiv cu semnătură electronică, în situația în care Asociația dispune de astfel de 
mijloace.(potrivit art. 21, alin. (5) din OG nr. 26/2000) 
(2) În situația în care Asociația nu are la dispozitie mijloace electronice de comunicare directă 
la distanță iar din cauza restricțiilor instituite prin acte normative adoptate la nivel local sau 
national, organele de conducere ale Asociației nu își pot desfășura activitatea în condițiile 
prevăzute la art. 19 din Statut, acestea pot  decide ca ședințele Adunării Generale a Asociaților 
să se desfășuare cu participarea reprezentanților membrilor asociați de la distanță, prin 
corespondentă, în condițiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Asocițaiei..  
(3) Secretariatul ședințelor AGA organizate potrivit dispozitiilor art. 19^1 se va asigura de către 
Aparatul Tehnic al Asociației, prin excepție de la prevederile art. 19, alin. (5) din Statut, pe baza 
informațiilor colectate  la/până la data și ora ținerii ședinței. 
(4) Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților, cu participarea reprezentanților 
membrilor asociați de la distanță, se semnează de Președintele ales al Asociației și de 
reprezentanții aparatului Tehnic prin excepție de la prevederile art. 19, alin. (6) din Statut.” 
Art. 8. La Capitolul V privind Organele Asociaţiei, după alin. (6) al art. 23 se va 
introduceun nou aliniat (7)  care va avea următoarea definiție: 
„(7) Sedintele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare 
directă la distanță, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate de membri inclusiv cu 
semnătură electronică. (potrivit art. 24, alin. (3) din OG nr. 26/2000)” 
Art. 9. La Capitolul VII privind Dispoziții Finale, după alin. (1) al art. 32 se va introduce un 
nou aliniat (1^1)  care va avea următoarea definiție: 
„(1^1) În situații de excepție, când devin incidente dispozițiile art. 19^1 din prezentul Statut, 
actul adițional de modificare a Statutului se va semna doar de Președintele ales al Asocției,  în 
numele și pe seama membrilor asociați, în baza mandatului special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a fiecărui asociat în parte.” 
Art.  10. Toate celelalte  prevederi ale Statutului rămân nemodificate. 
Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor la Statutul Asociației prin Actul 
Adițional nr. 10 la la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad se 
împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, consilier juridic în cadrul Aparatului Tehnic al 
ADIACJA. În situaţia în care persoana împuternicită  se află în imposibilitatea exercitării 
mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procedurilor de 
înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prin Actul Adițional nr. 10 la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un 
alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asociației, în 
acest sens. 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, 
MIODRAG STANOIOV                                          ADELA LILIANA MOȚ 


