ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul Arad, la care
comuna Macea este membru asociat

•
•
•

Consiliul Local Macea
Având în vedere:
• Adresa AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul
Arad nr.83/2015 și, respectiv, 145/2015;
AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul Arad;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 1084/24 02 2015;
Raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 1085/24 02 2015;
• Prevederile art. 11 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice
locale, republicată, ale art.10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi
publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
•
Oportunitatea finantarii proiectului „Modernizarea si monitorizarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Arad” din economiile
inregistrate in cadrul proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata in Judetul Arad” finantat prin POS Mediu (2007-2013);
•
Instructiunea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.
124887/CG/08.04.2014 privind utilizarea alocarii disponibile din Fondul de
Coeziune – Axa 1 POS mediu 2007-2013;
•
Ghidul solicitantului POS Mediu, Axa Prioritara 1 „Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”
•
Prevederile art. 7, pct. 1, alin. 7) din OUG 9/2014;
•
Prevederile HG nr. 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
•
Prevederile Ordinului nr. 1182/2643/2009 si ale Ordinului nr.
1415/3399/2008 privitoare la cheltuielile eligibile pe POS Mediu 2007 –
2013;
•
Cu 15 voturi pentru, 0 abŃineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 15
consilieri în funcţie,
În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale republicate,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al AsociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul Arad, prin Actul AdiŃional nr. 5, în
forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă modificarea Statutului AsociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul Arad, prin Actul AdiŃional nr. 5, în
forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se împuterniceşte dl. Mercea Ioan, Primar al comunei Macea,
cetăŃean român, născut la data de 15 02 1960 în Macea, judeŃul Arad,
domiciliat în Macea nr. 490 , posesor al CI seria AR, nr. 660053, eliberată de
SPCLEP CURTICI la data de 24 02 2014, în calitate de membru al Adunării
Generale a Asociaţilor, să voteze în favoarea adoptării Actelor AdiŃionale la

Actul constitutiv şi la Statutul AsociaŃie să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Local Macea, Actul AdiŃional nr. 5 la Actul Constitutiv şi Statutul
AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare JudeŃul Arad, în forma
prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe
seama comunei Macea atribuţiile specifice mandatului general de reprezentare.
Art. 4 - În situaŃia în care reprezentantul Consiliului Local Macea desemnat la art. 3 de
mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinŃat, interesele consiliului
local vor fi reprezentate de doamna RETKOVSZKY MELINDA, cetăŃean român, născut la
data de 08.02.1988, in mun. Arad, judeŃul Arad, domiciliat în municipiul Arad, str. Zorilor,
nr.4 bl.42, sc.C, ap.9, posesor al C.I. seria AR nr. 551140, eliberat de SPCLEP Arad la
data de 23.01.2012.
Art. 5 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăŃean 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 AsociaŃiei la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor
de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.
Art. 6 - În situaŃia în care persoana împuternicită la art. 5 de mai sus, se află
în imposibilitatea exercitării mandatului încredinŃat, procedurile prevăzute de
lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului AsociaŃiei
la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi
îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit
de Președintele Asociaţiei, în acest sens.
Art.7 - Se aprobă proiectul „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Arad”, ce va fi înaintat spre finanŃare
în cadrul Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”
Art.8 - Se aprobă asigurarea co-finanŃării proiectului „Modernizarea si
monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Arad”, cu
suma de 2.297,64 lei, reprezentând contribuŃia proprie ce revine comunei
Macea la finanŃarea proiectului „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Arad”.
Art. 9 - Se aprobă includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al comunei
Macea a sumei prevăzute la art. 8 din prezenta hotărâre.
Art. 10 - Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.11 - Prezenta hotărâre va fi comunicată AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Canalizare Judetul Arad, InstituŃiei Prefectului JudeŃului
Arad, Companiei de Apa Arad, şi va fi adusă la cunoştinŃa publică, în condiŃiile
legii.
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