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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Actului Adiţional nr.9/2019 la  Actul Constitutiv şi  la Statutul  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care  

Oraşul Lipova este membru asociat 

 

 

Consiliul local al oraşului Lipova,   

Având în vedere: 

- prevederile art.121 din Constituția României; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată(2), cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.d, din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- iniţiativa Primarului Oraşului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr.17989 din 

12.09.2019; 

- raportul de specialitate nr.17990 din 12.09.2019, întocmit de Serviciul Urbanism, A.T. 

şi Autorizări Transporturi; 

- avizul comisiei de specialitate; 

- adresa nr.1063/04.09.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 

Județul Arad, înregistrată la Primăria oraşului Lipova sub nr.17518/04.09.2019 ; 

- votul “pentru” a 16 consilieri, fiind îndeplinită condiţia de majoritate simplă, cerută de 

prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

- În temeiul art.139, alin.1 şi art.196, alin1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,  

                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 

     Art.1 Se aprobă Actul Adiţional nr.9/2019 la Actul Constitutiv al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexa 1 la 

prezenta hotărâre. 

http://www.primarialipova.ro/


     Art.2 Se aprobă Actul Adiţional nr. 9/2019 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta 

hotărâre. 

     Art.3 Se împuterniceşte dl. Jichici Iosif Mircea, Primar al Oraşului Lipova, cetăţean 

român, născut la data de 03.10.1959 în Lipova, județul Arad, domiciliat în Lipova, str. B.P. 

Hașdeu, nr.31, posesor al C.I. seria AR, nr.634834, eliberată de SPCLEP Lipova la data de 

28.08.2013, în calitate de membru al Adunării Generale a Asociaților, să voteze în favoarea 

adoptării Actului Adiţional nr.9/2019 la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţiei, să semneze în 

numele şi pe seama Orașului Lipova, Actul Adiţional nr. 9/2019 la Actul Constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în 

Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama Orașului Lipova 

atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a 

Asociațiilor. 

   Art.4 Se împuterniceşte d-na Goldiș Camelia Doina, consilier juridic în cadrul aparatului 

tehnic al Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului 

Adiţional nr.9/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad. 

   Art.5 În situaţia în care persoana împuternicită la art. 4 de mai sus, se află în 

imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al 

Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens. 

   Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija Compartimentului 

Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETAR GENERAL, 

                                                                                        Corina Cătălina POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipova, la 27.09.2019 
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