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         HOTĂRÂREA Nr. 78
din 28.04.2009

privind aprobarea asocierii de noi membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Canalizare judeţul Arad, aprobarea statutului şi actului constitutiv 

modificat şi mandatarea primarului să semneze hotărârea AGA ce cuprinde
aceste prevederi

Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului nr.6975/2009
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local 
Nădlac nr.6974/2009
- adresa Consiliului Judeţean Arad nr.5018/28.04.2009, înregistrată la primăria oraşului Nădlac 
sub nr.6980/28.04.2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.199/28.12.2007 privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
- Prevederile art. 21 pct. (2) lit. f, coroborat cu art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.13, coroborat cu art.22 alin(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă canalizare judeţul Arad,
- Prevederile art. 1 , art. 3 , anexa 3 şi anexa 4 din HG. nr.855 /2008 privind aprobarea actului 
constitutiv şi a statutului asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d,e, alin.5, alin.6, pct.14, alin.7, lit.c, art. 62 
pct. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină.
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată a administraţiei 
publice locale,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă asocierea comunelor Gurahonţ, Dieci, Dorobanţi, Zăbrani, Felnac, 
Tîrnova, Dezna, Zărand şi Seleuş în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare judeţul Arad şi se imputerniceşte primarul oraşului Nădlac- VASILE CICEAC, să 
reprezinte şi să semneze pentru şi pe seama Consiliului Local Nădlac hotărârea AGA în vederea 
acceptării comunelor precitate ca asociaţi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare judeţul Arad.

Art.2. în situaţia în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului 
încrediinţat, interesele Consiliului local vor fi reprezentate de către dl viceprimar Şproch Sorin 
Ivan.

Art.3 Se aprobă adoptarea statutului şi actului constitutiv al Asociaţiei, conform anexei 
nr. 3 şi anexei 4 din HG nr. 855/2008 şi se împuterniceşte primarul sau viceprimarul oraşului 
Nădlac să semneze statutului şi actului constitutiv modificat al asociaţiei. 
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Art.4 Se împuterniceşte dl. Ochiş Paul să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 
pentru înregistrarea modificărilor statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei la Registrul 
Asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Arad. 

Art.5. Prezenta se comunică cu :
- primarului oraşului Nădlac
- Consiliul Judeţean Arad,
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii 
Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

   Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate
 KOVACS ŞTEFAN ANDREI        Secretar
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