
 
 
 
 
 
             
                                              HOTĂRÂREA NR. 75 
                                                Din  27 MAI 2021 
 
Privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare  
  Judeţul  Arad,  la care orașul Pecica este membru asociat, prin Actul Adițional nr.10 
 
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în şedinţă la data de 27.05.2021. 
  
Reținând referatul de aprobare nr.27542/11.05.2021 al domnului primar , în calitate de inițiator, 
Analizând raportul de specialitate din partea Compartimentului de gestionare domeniul public și 
privat, 
Având în vedere adresa nr.401/10.05.2021 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Județul Arad privind modificarea Statutului asociației, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și ale H.G.nr.855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociației de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri.  
Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, 
Potrivit dispozițiunilor art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, 
alin.(1), lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 10, în forma prevăzută în anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) Se aprobă aderarea  localităților Archiș, Almaș și Hășmaș  la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad 
          (2) Se aprobă majorarea  patrimoniului Asociaţiei la suma de 62.000 lei, corespunzător 
aportului noilor membrii asociați. 
Art.3.În aplicarea dispoziţiilor art. 10, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006 respectiv art. 132 din OUG nr. 57/2019  se împuterniceşte Dl. Petru Antal , primar al  
oraşului Pecica în  calitate de membru al Adunării Generale a Asociaților, să voteze în favoarea 
aprobării Actul Adiţional nr. 10 la Statutul Asociaţie și să exercite în numele și pe seama orașului 
Pecica atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor. 
Art.4. În cazul în care Adunarea Generală a Asociaților, convocată pentru aprobarea Actului 
Aditional nr. 10 la Statut, va avea loc prin mijloace electronice de comunicare de la distantă sau prin 
corespondenta, se  acordă mandat d-lui. Iustin Cionca, în calitate de Președinte al Asociaţiei, să 
semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 10 la Statut în forma 
prevăzută în anexă la prezenta hotărâre, pentru autentificare, în fața notarului public. 
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Art.5. Se împuterniceşte D-na. Goldiş Camelia, consilier juridic în cadrul aparatului tehnic al 
Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la 
Statutul Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad. 
Art.6.În situaţia în care persoana împuternicită la art. 5 de mai sus, se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredinţat, procedurile vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al aparatului 
tehnic al Asociației, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens. 
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Compartimentul Gestionarea 
Domeniului Public și Privat și se comunică cu: 
-Prefectura județului Arad, Serviciul Juridic și contencios administrativ, 
-Domnul primar al orașului Pecica, 
-Compartiment Gestionarea Domeniului Public și Privat. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 75/27.05.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 75/27.05.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 

27.05.2021 
 

2 Comunicarea către primar 15.06.2021 
 

3 Comunicarea către prefectul judeţului 14.06.2021 
 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 15.06.2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 
 

 


