
       ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 
 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere expunerea de motive nr. _____/2017 la proiectul de hotărâre iniţiat de 
preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu BOBORA, raportul de 
specialitate al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, şi agenţi economici, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 
din adresele înregistrate la registratura Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 4020/23.03.2017 şi 
4047/24.03.2017 având ca obiect variantele consolidate ale Statutului şi Actului Constitutiv ale 
A.D.I. ,AQUA PREST HUNEDOARA”,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum  şi ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 11, 12 şi 13, ale art. 91 alin. 1 lit.e şi alin.6 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi al 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1.– Reprezentantul de drept al UAT-Judetul Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, este preşedintele în 
funcţie al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 (2)- Acesta îşi poate delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin 
dispoziţie. 
 Art. 2.(1) – Se aprobă modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” potrivit  anexelor nr.1 şi nr.2 la 
prezenta hotărâre.  
 (2)- Se împuterniceşte preşedintele consiliului Judeţean Hunedoara să semneze în numele 
şi pe seamana Judeţului Hunedoara, Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” astfel cum sunt prevăzute în anexele la prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3–  Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean. 

 
 
 



Art. 4.- Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004  a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
                      
     PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
            Mircea Flaviu BOBORA                Sorin Dumitru STEFONI  
 
 
 
 
Deva,  la _________ 2017 
       
    
 


