CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA
JUDEŢUL ARAD

Avizat
secretar

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.
Din data de _________________
Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 41/21 iulie2016 , privind modificarea Actului Constitutiv
şi StatutuluiAsociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care
comuna Livada este membru asociat
Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad
Având în vedere:
- expunerea de motive
- prevederile art.10 alin 8 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
–republicată și actualizată
- prevederile art. 11 , art. 36 alin. 7. lit c şi alin 9 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale ;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:
HOTĂRĂŞTE:

-

Art. 1 Se modifică art. 4 al Hotărârii consiliului local Livada nr. 41 /21 iulie 2016 , astfel
art. 4 va avea următorul conținut : ” În aplicarea dispoziţiilor art. 10, alin. (8) din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 astfel cum a fost modificată prin Legea
nr. 313 din 07.12.2015, prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, se
împuterniceşte Dl. Bimbo Iosif , primar al comunei Livada , cetăţean român, născut la data
de 27 mai 1966. la Arad, domiciliat în com. Livada , sat Sînleani nr. 58A, posesor al C.I. seria
AR, nr. 467622, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.04.2010, în calitate de membru al
Adunării Generale a Asociaților, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
constitutiv şi la Statutul Asociaţie să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Livada,
Actul Adiţional nr. 6/2016 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta
hotărâre și să exercite în numele și pe seama comunei Livada atribuțiile specifice mandatului
general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor. ”
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :
Instituția prefectului județului Arad
Asociația de dezvoltare interomunitară Apă Canalizare Județul Arad
Primarul comunei Livada
Inițiator de proiect
Primar
Bimbo Iosif

Contrasemnează
secretar
Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGETFINANŢE, 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 Hotărârii nr. 41/21 iulie 2016 , privind 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. ȘERB MILITON –președinte de comisie
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar
dl. TĂRȘAN NELU –membru
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru
dl.AUREL BĂLAȘ -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.
41/21 iulie 2016 , privind 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
Șerb Militon

Secretar
Florincuța Alexandrina

Expunere de motive

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 astfel cum a fost modificată prin Legea
nr. 313 din 07.12.2015, prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr.
215/2001 , ”(8) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se
semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale
asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; primarii şi,
respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea
generală a asociaţiei, prin dispoziţie.”, astfel propun Consiliului local Livada aprobarea

acestui proiect de hotărâre .

Primar
Bimbo Iosif

