
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                  Avizat                                                                         
JUDEŢUL ARAD                                     comisia de specialitate  
                       
                                                    PROIECT                                      Avizat 
                                                                                             Secretar  

 
   H O T Ă R Â R E A   NR.                  

            Din data de ______________________ 
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru  
 
Consiliul Local al Comunei Livada:  

  Având în vedere: 
- expunerea de motive 
- raportul de specialitate  
- adresa nr. 361/27.01.2015 transmisă de către Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Apă Canalizare Judeţul Arad 
- Prevederile art 36 alin. 2 lit e şi alin. 7 lit. c  ale Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,  
-Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare  
În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei 
publice locale 
 
 HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad prin Actul Adiţional nr. 5 . în forma 
prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre . 
Art. 2. Se aprobă modificarea Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad prin Actul Adiţional nr. 5 . în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la 
prezenta hotărâre 
Art. 3 Se împuterniceşte dl.primar- Şerb Militon, reprezentant  a comunei Livada, cetăţean 
român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , 
posesor al CI/BI  seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006,  în calitate 
de membru al Adunării Generale a Asociaţiei să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale 
la Actul constitutiv ţi la Statututl Asociaţiei să semneze în numele şi pe seama Consiliului local 
Livada Actul Adiţional nr. 5 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 şi 2 la prezenta 
hotărâre şi să exercite în numele şi pe seama comunei Livada atribuţiile specifice mandatului 
general de reprezentare.  
Art. 4 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Livada  desemnat la art. 3 de 
mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului 
local vor fi reprezentate de dl viceprimar Bimbo Iosif   cetăţean român, născut la data  de 



27.05.1966 în Arad , judeţul Arad, domiciliat în com Livada  sat Sînleani nr. 58A , 
posesor al CI  seria AR, nr.467622, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.04.2010. 
Art. 5 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data 
de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 
10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP 
ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad. 
Art. 6 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6 de mai sus, se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei 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. 
Art. 7 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  
 
 
 

Iniţiator de proiect                   
           Şerb Militon                                                                Contrasemnează:  

Secretarul comunei,  
                Mariana Eliza Otlăcan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 
Din data de______________ 

 
Cu privire la  modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la 
care comuna Livada este membru asociat 

 
 

 
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte  
-  dl.  Matiş Adrian- secretar  

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                           
  -  dl.  Şoica Adrian 

            - dl.  Somesan  Ionel 
            - dl.  Cândea Andrei 
 
 
S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la  modificarea Actului 
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad,  la care comuna Livada este membru asociat, 
hotărâre care se avizează________________. 

 
 

Preşedinte Secretar 
Bimbo Iosif                                                           Matiş Adrian  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Expunere de motive  
       
 
  Având în vedere adresa nr. adresa nr. 361/27.01.2015 a ADIAC prin care se 
solicită modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad conform actului adiţional nr. 
5/2015; consider necesar aprobarea acestui proiect de hotărâre . 
 
 
 
                                                                             Primar 
                                                                        Şerb Militon 

 
 

 


