
       R O M Â N I A                                                      
JUDEłUL HUNEDOARA                        
  MUNICIPIULUI BRAD                                                         
    CONSILIUL LOCAL  
                               

H O T Ă R Â R E A  NR.18/2011* 
 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv  şi Statutului 

AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUA PREST HUNEDOARA”, ca urmare a adresei nr.747/17.01.2011 a acestei  asociaŃii .  
 În baza Hotărârii Consiliului local Brad nr.116/2008 privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul 
Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Brad.    
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv–cadru şi a statutului-cadru al asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităŃi publice. 

În temeiul prevederilor  art. 11, 12, 13, art. 36 alin. 7 lit.,,c” şi  art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 –  Se  aprobă modificarea şi completarea Actului  Constitutiv al AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad 
nr.116/2008, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2- Se aprobă modificarea şi completarea Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUA PREST HUNEDOARA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.116/2008, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 3 – Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului local Brad în Adunarea Generală a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, în persoana primarului să voteze în numele şi 
pe seama Consiliului local Brad, în favoarea adoptării Actelor AdiŃionale la Actul constitutiv şi la Statutul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, în forma prevăzută în anexele nr. 
1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se împuterniceşte domnul Mircea Ioan MoloŃ, preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, să semneze în numele şi pe seama AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, actele anexate la prezenta hotărâre şi toate 
documentele aferente operării modificărilor care fac obiectul prezentei. 

Art. 5 – Se împuterniceşte domnul Antal Liviu Marius, directorul executiv AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 
PREST HUNEDOARA”, la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Deva.. 

 Art. 6– Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartiment ULM Brad 
-  ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 

  
    BRAD, 31.01.2011        
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                        Contrasemnează                   
  Podaru Vasile                                                                                             SECRETAR 
                                             Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”  , 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 


