
          R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

     CONSILIUL LOCAL                                                                     

     

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 102/2019  

privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în 

Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

 ,,AQUA PREST HUNEDOARA”  

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 101/11573/15.07.2019 și  

REFERATUL DE APROBARE nr. 100/11572/15.07.2019 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 

Brad în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST 

HUNEDOARA”; 

   Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

104/11532/15.07.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Brad; 

    Având în vedere raportul nr. 77/11569/15.07.2019 al comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor;  

    În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 3 lit. d și art. 21 din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, ale art. 8 alin. 3 lit. k și 

ale art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.1 lit. i și ale art. 35 alin. 4 din Legea 

nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 136 alin. 2 și ale art. 177  din Regulamentul serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin ordinul președintelui ANRSC nr. 

88/2007; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.1 lit. d, alin.7 lit. n, art. 139 alin.1  și ale art. 

196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum  şi  ale art. 11 

alin. 4  din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1.   -  Se acordă mandat special doamnei Simulesc Mioara - Alina,  inspector 

de specialitate în cadrul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad 

să voteze „pentru” în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,AQUA PREST HUNEDOARA” în numele și pe seama  Municipiului Brad documentele 

aferente ordinii de zi: 

 a)  propunerea de modificare a prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și 

distribuită și a tarifului pentru canalizare – epurare, pentru întreaga arie de operare a S.C. 

APA PROD S.A. DEVA, în conformitate cu avizul A.N.R.S.C nr. 707014/13.06.2019 și 

Decizia Consiliului de administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 23/01.07.2019. -   



 b) aprobarea procentului unic la nivelul întregii arii de operare cu privire la cantitatea 

de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare, prevăzut în Anexa de condiții specifice din 

cadrul Contractului de Delegare. 

      Art. 2.  - Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 

PREST HUNEDOARA” va avea loc în data de 31 iulie 2019, ora 11,00. 

     Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

     Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor  

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.  

     Art.  5.  -   Prezenta hotărâre se comunică: 

   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara ; 

   - Primarului Municipiului Brad; 

   - Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare 

de Utilități   Publice; 

   - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

   - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”; 

           - doamnei Simulesc Mioara – Alina. 

 

 

 

 

 

Brad, 18.07.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               SECRETAR 

          ANCUȚA FLORENTINA MIHEȚ                                               CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 7 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 13 voturi “pentru” 

 

 


