ROMANIA
ruDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI CULCIU

HOTARAREA Nr.3l20l7
privind aprobarea modificdrii Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitard pentru servicii in sectorul de apd Ei apd uzatd din jucie{ul Satu Mare, la
care Comuna Culciu este membru asociat
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive

Nr. 140/18.01.2017

a Primarului comunei Culciu,
- Adresa Asociaiiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii in sectorul de apl gi api
uzata din judetul Satu Mare nr.32012017
- Raportul compartimentului juridic din Aparatul de specialitate al primarului comunei
Culciu:
- Raportul Comisiei de specialitate pentru activiteii social-culturale, culte; invdldment, slnitate gi
familie; proteclia copilului, tineret qi sport; juridic qi de disciplind;
- Hoterarea Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. l4l2008 privind constituirea asociatiei cu
denumirea ,,Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii in sectorul de apd qi apd uzate din
judelul Satu Mare"
Ludnd in considerare:
- H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv qi a statutului asocia{iilor de dezvoltare
intercomunitari cu obiect de activitate servicii de utilitdli publice,
- H.G. nr,7 42/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 gi 4 la HotdrArea Guvernului nr.
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare
intercomunitarl cu obiect de activitate serviciile de utiliteli publice,
- Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apA gi de canalizare, republicatl, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare
lindnd cont de prevederile:
- art. 17 alin. 2 lit. h), ale art. 34 alin. (1) din Statutul Asociatiei gi cele ale art.21 din Ordonanla
Guvemului nr.26/2000 cu privire la asocialii qi fundalii, aprobatA cu modificdri qi completiri prin Legea
246n00s,
- art.10 alin.(S) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitili publice, republicati, cu
modificirile gi completdrile ulterioare,
- art. 11.,12 9i 13 din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicati, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. e) coroborate cu prevederile art. 45 alin. I din Legea
nr.2l5/2001 a administraliei publice locale republicate,cu modificlrile qi completirile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in qedintd ordinard la data de 23.02.2017:

HOTARA$TE:
Art,

1.-

Se aprobd modificarea Achrlui Constitutiv gi a Statutului ,,Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd qi apd uzatd din judelul Satu Mare,"
potivit anexelor 1 Ei 2 care fac parte integranti din prezenta hotdrdre.

Art. 2.-

dl. Domokos Alexandru, Primarul comunei Culciu in calitatea
sa de reprezentant al comunei Culciu in Adunarea Generald a ,,Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd qi apd izatd din judelul Satu Mare", sd voteze in
favoarea adoptdrii qi sd semneze, in numele gi pe seama comunei Culciu, actele adilionale la Actul
constitutiv gi Statutul Asocialiei in forma prevdzutdin anexele 1 qi 2 1a prezenta hotdrAre.
Se imputemicegte

ArL3.- Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare

a acestei hotdrdri se incredinteazd

dl. Domokos Alexandru, Primarul comunei Culciu.

Art. 4.- Prezenta hotdr6re

dl. Domokos Alexandru, primarul comunei
Culciu, Institutia Prefectului - Judetul Satu-Mare qi Asocialia de D ezvoltare Intercomunitard
pentru servicii in sectorul de apd qi apd uzatd din Judeful Satu Mare.
se comunicd cu:

Culciu-Mare la, 23 -02-20 17
PRE$EDINTE DE SEDINTA
Robotin Daniel-Vireil
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CONTRASEMNEAZA
Secretar

Privigyei Ioan

