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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Satchinez, în
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Apă–Canal Timiș
Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în ședință extraordinară în data de : ______________ ;
Având în vedere:
-

expunerea de motive a primarului,raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate a primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-

Statutul și Actul Constitutiv al A.D.I. Apă-Canal Timiș.

-

prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile și

completarile ulterioare
- prevederile Legii nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare cu completările și
modificarile ulterioare.
-

dispoziţiile art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, astfel cum
aceasta a fost modificată prin Legea nr. 313/2015;

În temeiul prevederilor art. 11, art.36 alin.2 lit.d și lit.e,alin.6 ,lit.a,punctul 14 și alin.7 ,lit.c , art.45, art. 115
alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se împuternicește dl. CHEAUA FLORIN-OLIMPIU, primar al comunei Satchinez, cetăţean român,
născut la data de 29.11.1973 la Timișoara ,jud. Timiș , domiciliat în Comuna Satchinez, sat.
Satchinez,str.Daliei,nr.25,posesor al C.I, seria-T.M ,nr.917276 , eliberat de S.P.C.L.E.P- Timișoara la data
de 05.08.2011 , să semneze în numele si pe seama Consiliului Local al comunei Satchinez , Actul
Constitutiv și Statutul A.D.I. APĂ-CANAL TIMIȘ, actualizate, actele adiționale de actualizare a acestora
precum și orice alt document ce va fi necesar în vederea unei bune funcționări a Asociației.
Art.2.- Se împuternicește dl.Titu Bojin, având calitatea de președinte al A.D.I. APA-CANAL TIMIȘ, să
semneze în fața notarului public, actul constitutiv si statutul asociației, actualizate.
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Art.3.- Se împuternicește dl.Zah Teodor Claudiu, cetatean roman, nascut la data de

04.11.1968, in

localitatea Zalha, jud.Salaj, cu domiciliul in Timisoara, str.Martir Ioan Stanciu, nr.1, sc.A, etj.IV, ap.18,
posesor al C.I. seria TZ , nr.177428, eliberat de SPCLEP Timisoara la 29.10.2014, avand calitatea de
consilier juridic in cadrul A.D.I. APA-CANAL TIMIS, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru
inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv si statutului asociatiei, in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor de pe langa Grefa Judecatoriei Timișoara.
Art.4 .- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Timiș

-

Primarului Comunei Satchinez

-

A.D.I. APA-CANAL TIMIȘ

-

Publică prin afișare

PRIMAR,
CHEAUA FLORIN-OLIMPIU

Satchinez la__________
Nr.-___-

Total consilieri locali în
funcție

AVIZEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN

15

Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri
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