
   
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

                                                  H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 135/2017   
privind  modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Municipiul Brad este asociat 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 132/164/18.10.2017 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE  nr. 131/165/18.10.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea 

Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA PREST 

HUNEDOARA”, la care Municipiul Brad este asociat; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 138/526/20.10.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv: raportul nr. 106/167/25.10.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, 

finanţe; raportul nr. 84/168/25.10.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul 

nr.106/169/25.10.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 115/170/23.10.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

109/171/23.10.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ;    

 În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru și statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu  modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.1, art.10 

alin.1 lit. b și art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6  lit.,,a” pct. 14 şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. I. – Capitolul VII – Organele de conducere, administrare și control – Administrarea 

Asociației - , din Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST 

HUNEDOARA” se va modifica și va avea următorul cuprins:.   

                             ”Administrarea Asociației 

            Consiliul Director este organul de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și 
încă 6 (șase) membri, numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. 

           Sunt numiți în calitate de membrii ai Consiliului Director: 

- Dl. Rus Ioan                     - Președinte; 

- Dna. Stănescu Vetuța       - Membru; 

- Dl. Mureș Mihai                - Membru;  

- Dl. Bălan Adrian George  –Membru; 

- Dl. Rusu Dorel                  –Membru; 

-                                            –Membru; 

-                                            –Membru. 

 

 

 



 

            Art. II. –  Art.22 alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA”   se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 22 – 1)  Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 

președintele Asociației și încă 6 (șase)  membri numiți la adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. 

Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a 

tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație”.    

            Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

U.L.M. 

 Art.  IV. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

             Art.  V. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” 

- Compartiment U.L.M.. 
 

 

 

 
                                                                          Brad, 26.10.2017   

 

 

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Ioan Hărăguș                                                                                Mihaela David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”,   

 

 
 

 

 

 
 

 

 


