ROMANIA
Judelul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL At COMUNEI CATTIANZANA

HotirArea nr. 5
privire la aprobarea modificdrii Actului constitutiv gi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitari pentru servicii in sectorul de apd si apd uzatd din judelul Satu Mare, la care
Comuna Cdmirzana este membru asociat

cu

Consiliul Local Cimirzana intrunit in sedinti la data de 20.0L.20IT
avAnd in vedere:

Adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii in sectorul de apd
gi apd uzatd. din judef ul Satu Mare nr. 320 /17 .01,.201,7
IlotdrArea Consiliului Local Cimdrzana nr. 25/29.11.201.3 privind constrtuirea
asocialiei cu denumirea ,,Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in
sectorul de apd ;i apd uzatd din judegul Setu Mare",
luAnd in considerare:
Il.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv gi a statutului asocialiilor de
dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate servicii de utiliteli publice,
H'G. nr, 742/26.08.201,4 privind modificarea anexelor nr. 2 gi 4la HotdrArea Guvernului
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale
asocialiilor de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de utiliteti
publice,
Legea 24f/2006 privind serviciul de alimentare cu apd gi de canalizare, republicat5, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare
linAnd cont de prevederile:
art. 17 alin. 2 lit. h), ale art. 34 alin, [1] din Statutul Asocialiei gi cele ale art, 2I din
Ordonanla Guvernului nr.2612000 cu privire la asocialii gi fundafii, aprobatd cu
modificdri gi completdri prin Legea 246/2005,
art.10 alin.(BJ din Legea 51,12006 a serviciilor comunitare de utiliteli publice,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
art. 1'1', 12 si L3 din Legea administraliei publice locale nr.21.512001, republicatd, cu
modificirile gi completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 36 alin. [2J lit, "e" coroborate cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea
nr.2I5/2001 a administraliei publice locale republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

HorAnAgrn:
Art

1.

Art2.

Se aprobi modificarea Actului Constitutiv si a Statutului ,,Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd ;i apd uzati din
judelul Satu Mare," potrivit anexelor 1 si 2 care fac parte integrantd din prezenta
hotirAre.
Se imputernicegte primarul comunei Cdmdrzana, dl, Ionici Florin-Dumitru in
calitatea sa de reprezentant al comunei Cdmdrzana in Adunarea Generald a
,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de api gi
apd uzatd din judelul Satu Mare", si voteze in favoarea adoptdrii 9i si semneze,
in numele gi pe seama comunei Cdmdrzana, actele adigionale la Actul constitutiv
gi Statutul Asocialiei in forma prevdzutd in anexele 1 9i 2la prezenta hotdrAre

Art

3.

Art 4.

Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a acestei hotdrAri se
incredinle azi primarul co mune i Cdmdrzana.
Prezenta hotirAre se comunici cu: Institulia Prefectului Judeful Satu Mare 9i

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectoiul de apd gi apa
uzatd din Judelul Satu Mare

Cdmdrzana la data de 20.01..2017

Pregedinte de gedin!5,
consilier,
Bene Teodor

Contrasem neazl,
Secretar cu atribu!ii delegate,
Bura Maria-luliana

