ROMÂNIA
COMUNA LIVADA
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂREAăNR.ă...ă/ă...
privindămodificareaăActuluiăConstitutivăşiăStatutuluiă
Asociaţieiădeădezvoltareăintercomunitar ăAp ăCanalizareăJudeţulăArad, la care comuna Livada este
membru asociat
Consiliul Local Livada întrunităînăşedinţ ălaădataădeă21.07.2016

Având în vedere:
 Expunereaădeămotiveălaăproiectulădeăhot râre;
 Rapoartele de specialitate ale...;
 Avizele comisiilor de specialitate ...;
 Adresaă nr.ă 702/30.06.2016ă transmis ă deă c treă Asocia iaă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă Ap ă
CanalizareăJude ulăAradă
 Prevederileă Legiiă nr.ă 215/2001ă aă administra ieiă publiceă locale,ă republicat ,ă aleă Legiiă nr.ă 51/2006ă aă
serviciiloră comunitareă deă utilit iă publice,ă aleă Legiiă nr.ă 241/2006ă privindă serviciulă deă alimentareă cuă
ap ăşiăde canalizare,
Înă temeiulă art.ă 11,ă ă art.ă 36,ă alin.ă 2ă siă alin.ă 7ă lit.ă c),ă precumă şiă art.ă 45ă alin.ă 1ă dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă
administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,
HOT R ŞTE
Art. 1 - Seă aprob ă modificareaă Actului Constitutiv ală Asocia ieiă de dezvoltare intercomunitar ă Ap ă
Canalizareă Jude ulă Arad, prin Actulă Adiţională nr.ă 6/2016,ă înă formaă prev zut ă înă Anexaă 1ă laă prezentaă
hot râre.
Art. 2 - Seă aprob ă modificareaă Statutului Asocia ieiă deă dezvoltareă intercomunitar ă Ap ă Canalizareă
Jude ulăArad, prin Actul Adiţionalănr.ă6/2016,ăînăformaăprev zut ăînăAnexaă2ălaăprezentaăhot râre.
Art. 3 – (1) Seă aprob ă revocareaă cenzoruluiă Georgianaă Mariaă Brînaşă şiă înlocuireaă acesteiaă cuă ună altă
cenzoră desemnată deă Adunareaă General ă aă Asocia ilor.ă Seă aprob ă prelungireaă mandatului celorlal iă doiă
cenzoriăcuăînc ătreiăani.
(2) Seă aprob ă modificareaă componen eiă Consiliuluiă Director,ă acestaă urmândă aă fiă formată dină
membriiădesemnatiădeăAdunareaăGeneral ăaăAsocia ieiădinărândulăreprezenta ilorămebrilorăasocia i.
Art. 4 - În aplicareaădispozi iilorăart.ă10,ăalin.ă(8)ădinăLegeaăserviciilorăcomunitareădeăutilit ţiăpubliceă
nr. 51/2006 astfelă cumă aă fostă modificat ă prină Legea nr. 313 din 07.12.2015, prin derogare de la
prevederileăart.ă37ăşiă92ădinăLegeaănr.ă215/200,ăseăîmputerniceşteăDl/ tefăDorinăMariusă , viceprimar al
comunei Livada ,ă cet eană român,ă n scut( )ă laă dataă deă 3 noiembrie 1984. la Arad, domiciliat în com.
Livada , sat Livada nr. 42, posesor al C.I. seria AR, nr. 626730,ăeliberat( )ădeăSPCLEP Arad la data de
11.07.2013, în calitate de membruă ală Adun riiă Generaleă aă Asocia ilor,ă s ă votezeăînă favoareaă adopt riiă
Acteloră Adi ionaleă laă Actulă constitutivă şiă ă laă Statutulă Asocia ieă s ă semnezeă înă numeleă şiă peă seamaă
Consiliului Local Livada, Actulă Adi ională nr.ă 6/2016ă laă Actulă Constitutivă şiă Statutulă Asocia ieiă deă
dezvoltareăintercomunitar ăAp ăCanalizareăJude ulăArad,ăînăformaăprev zut ăînăAnexeleă1ăsiă2ălaăprezentaă
hot râreă iăs ăexerciteăînănumeleă iăpeăseamaăcomunei Livada atribu iileăspecificeămandatuluiăgeneralădeă
reprezentare înăcadrulăAdun riiăGeneraleăaăAsocia ilor.
Art. 5 - Seă împuterniceşteă D-na.ă GoldişăCameliaă Doina,ă consilieră juridică înă cadrulă aparatuluiă Tehnică ală
ADIACJAă s ă îndeplineasc ă procedurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă modific riloră Actuluiă
Constitutivă şiă Statutuluiă Asocia ieiă laă Registrulă asocia iiloră şiă funda iiloră deă peă lâng ă grefaă Judec torieiă
Arad.
Art. 7 - Înăsitua iaăînăcareăpersoanaăîmputernicit ălaăart.ă5ădeămaiăsus,ăseăafl ăînăimposibilitateaăexercit riiă
mandatuluiă încredin at,ă procedurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă modific riloră Actuluiă
Constitutivă şiă Statutuluiă Asocia ieiă laă Registrulă asocia iiloră şiă funda iiloră deă peă lâng ă grefaă Judec torieiă
Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de
Pre edinteleăAsocia iei,ăînăacestăsens.
Art. 8 - Direc iileădeăspecialitateădinăcadrulăaparatuluiăpropriuăalăConsiliuluiăLocalăvorăduceălaăîndeplinireă
prevederileăprezenteiăhot râri.
Inițiatorădeăproiectă
Bimbo Iosif

CONTRASEMNEAZ ă
SECRETAR

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL ,ă
BUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIăPRIVATăALă
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COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER
HOT RÂREăDEăAVIZARE
Din data de______________
privindămodificareaăActuluiăConstitutivăşiăStatutuluiă
Asociaţieiădeădezvoltareăintercomunitar ăAp ăCanalizareăJudeţulăArad, la care comuna Livada este
membru asociat

Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i:
dl.ă ERBăMILITONă–pre edinteădeăcomisieăă
dna.FLORINCU AăALEXANDRINAă–secretar
dl.ăT R ANăNELUă–membru
dl.ă TEFăDORINă–MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru
dl.P IU ANăNICU-SIMION – membru
dl.AURELăB LA ă-membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru

S-aădezb tutăproiectulădeăprivindămodificareaăActuluiăConstitutivăşiăStatutuluiă
Asocia ieiă deă dezvoltareă intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ulă Arad, la care
comuna
Livada
este
membru
asociat
,ă hot râreă careă seă
avizeaz _______________________.
Preşedinte
Secretar
erbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFlorincu aăAlexandrinaăă

Expunere de motive
Având în vedere adresaă ă nr.ă 702/30.06.2016ă transmis ă deă ADIACă şiă
înregistrat ă laă sediulă Prim rieiă com.ă Livadaă ,ă emis ă deă c treă Asocia iaă deă
Dezvoltare Intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ul Arad prină careă seă solicit
aprobarea printr-oă hot râreă deă consiliuă ă ă aă modific riiă Actuluiă Constituitivă al
Asocia iaădeăDezvoltare Intercomunitar ăAp ăCanalizareăJude ul Arad , prin Actul
Adi ională nr.ă 6/2016ă precumă iă modificareaă Statutuluiă Asocia iaă deă Dezvoltare
Intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ul Arad iă mandatareaă reprezentantuluiă înă
AGA a Asocia iaă deă Dezvoltare Intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ul Arad,
considerănecesar ăaprobareaăacestuiăproiectădeăhot râreă.

Primar
Bimbo Iosif

Raport de specialitate

SubsemnataăR c nelăIonelaăNadia,ăsecretar al comunei Livada jud. Arad , în
urma analizei adreseiă nr.ă 702/30.06.2016ă transmis ă deă ADIACă şiă înregistrat ă laă
sediulă Prim rieiă com.ă Livadaă ,ă emis ă deă c treă Asocia iaă deă Dezvoltare
Intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ul Arad prină careă seă solicit ă aprobareaăă
printr-oă hot râreă deă consiliuă ă ă aă modific riiă Actuluiă Constituitivă al Asocia iaă deă
Dezvoltare Intercomunitar ăAp ăCanalizareăJude ul Arad ,ăăprinăActulăAdi ionalănr.ă
6/2016ăprecumă iămodificareaăStatutuluiă Asocia iaădeă Dezvoltare Intercomunitar ă
Ap ăCanalizareăJude ul Arad iămandatareaăreprezentantului în AGA a Asocia iaă
de Dezvoltare Intercomunitar ă Ap ă Canalizareă Jude ul Arad, propun Consiliului
localăLivadaăăaprobareaăacestuiăproiectădeăhot râre .

Întocmit
Secretar
R c nelăIonelaăNadiaăă

