
               ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES                                                                               
      CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Constitutiv i al Statutului Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitarăș ț

„ACVABANAT”, cu modificările i completările ulterioareș

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
29.05.2015,
        Având în vedere  Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes si Avizul Comisiei de
specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului
public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,Raportul nr. 13743/27.05.2015
al Serviciului Juridic,

inând cont de prevederile art. 2016 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatăȚ
în 2011 i modificată ulterior;ș

inând cont de prevederile  Ț Hotărârii  Guvernului nr. 855/2008  pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru i a statutului-cadru ale asocia iilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect deș ț
activitate serviciile de utilită i publice, astfel cum a fost modificate prin  Hotărârea Guvernului nr.ț
742/2014;

Având în vedere art.16 alin.2 lit.h) din Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitarăț
„ACVABANAT”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/30.07.2009 cu modificările iș
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.11-13, art. 36 lit. d), alin. 6) lit. a) pct.14, art. 38 alin. 1) i 2),ș
art. 45 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
2007,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1-  (1)Se  aprobă  modificarea  i  completarea  Statutului  ș Asocia iei  de  Dezvoltareț
Intercomunitară  „ACVABANAT”,  conform  actului  adi ional  prevăzut  în  Anexa  la  prezentaț
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Potrivit principiului simetriei autentificarea i /sau atestarea statutului asocia ieiș ț
se va asigura de către Direc ia pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilită i Publiceț ț
împreună  cu  reprezentan ii  asocia iei  în  Adunarea  generală  a  Asocia ilor  ca  i  celelalte  acteț ț ț ș
administrative  adoptate  de  către membri  asocia i  să  cuprindă  prevederi  în  acord cu  prezentaț
hotărâre, în caz contrar, cu celeritate să se procedeze la refacerea în tot sau în parte a acestora.

Art.2 -Se mandatează expres domnul consilier local Albai Petru - reprezentantul Consiliului
Local  Caransebes  în  Adunarea  generală  a  Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitarăț
„ACVABANAT”,  să  voteze  în  favoarea adoptării  statutului  modificat  i  completat  precum i  aș ș
completării Actului Constitutiv cu noii membrii aproba i de Adunarea Generală a  ț Asocia iei deț
Dezvoltare Intercomunitară  „ACVABANAT” conform actelor  adi ionale  prezentate  în  anexa  laț
prezenta hotărâre.

Art.3  - Se  împuternice te  Primarul,  ș ca  personal,  sau  printr-o  persoană  din  cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Local, pe care o desemnează prin dispoziţie să semneze în
numele Consiliului Local Caransebes, actele adi ionale prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.ț

Art.4  - Celelalte  prevederi  din  Statutul  precum  i  Actul  Constitutiv  al  Asocia iei  deș ț
Dezvoltare Intercomunitară „ACVABANAT”, î i păstrează valabilitatea.ș

Art.5 -(1)Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Caraş-Severin si
intră în vigoare şi se comunică, potrivit prevederilor art. 48 alin.(2), art.49 alin. 1 teza II şi ale art.
115 alin. (3) şi (5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară „ACVABANAT”;ț
- Compartiment Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilită i Publice ț

  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Local;
- Domnul Albai Petru;
- Directia Economica;



- Biroul Audit Intern;
-Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                  L.S. Consilier Strejariu Filip Petru
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