ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI

CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.4O
din 19.09.2019
privind modificarea Actului constitutiv qi a Statutului
Asociafiei de Dezvoltare Intercom unitar[
*AQUA INVEST MURE$'

Avdnd in vedere solicitarea Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari Aqua Invest Mureg
nr.289/30.08.2019, inregistratl la Registratura Comunei Albegti cu nr.7ll5130.08.2019, privind
modificarea Actului constitutiv gi al Statutului acesteia,
Analizdnd proiectul de hotdrdre cu referatul de aprobare nr.7263106.09.2019 a Primarului
Comunei Albegti qi Raportul de specialitate nr.7264106.09.2019 intocmit de Secretarul comunei Albegti.
Ludnd in cosiderare avizele consultative cu nr.7784,7785 qi7786 din 19.09.2019 ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Albegti,
In considerarea prevederilor art.l6 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) qi art.Zl, alin.(l) din Statutul
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA INVEST MURE$" qi ale Ordonanlei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociafii qi fundafii, aprobat6 cu modificlri gi completdri prin Legea
nr.246/2005,
in temeiul prevederilor art.l29 alin. (l) lit.d), coroborate cu cele ale alin.(7), lit.n), precum qi cu
cele ale art.l39, alin. (t) gi art.l96 alin.l lit.a) din Ordonanla de Urgen{5 a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,

HOTARA$TE

Art.l. Cap.VIL

:

Primele organe de conducere, administrare qi control, Administrarea Asocia{iei
din Actul constitutiv al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitarl "AQUA INVEST MURE$ ". se
modificd qi va avea urmiitorul cuprins ;
"Consiliul director r:ste organul executiv de conducere a asocialiei de dezvoltare intercomunitara
gi este format din pregedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitard gi incd cel pu{in 4 membri alegi
din r6ndul membrilor aclundrii generale a asocia(iei. Componenta consiliului director va asigura cdt
mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asocia{iei, utilizAnd principiul
reprezentlrii prin rota(ie""
Art.2. Art.22, alin.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA INVE,ST
MURE$ ", se modificd qi va avea urmitorul cuprins:
(l) Consiliul direct,or este organul executiv de conducere al Asocia(iei, format din preqedintele
Asociatiei gi incd 4 (patru) membri, numili de adunarea general6, pe o perioada de 4 ani. Componenla
consiliului director va ilsigura cdt mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor
asoci a! i lor, util iz6nd principi u I reprezentdri i prin rota!ie.
Art.3. Art.1l lit.,,1f" din Statutul Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitar6 "AQUA INVEST
MURE$ ", se modific[ si va avea urmf,torul cuprins:
"b) sa pldteascd cotizalia anuald, in valoare de 0,80 lei stabilit[ pentru fiecare locuitor al unitalii
administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT Judelul Mures.
valoarea cotizal,iei vafi de 0,40 lei pentru fiecare locuitoral UAT-urilordin Judelul Mureg, membre
ale asocialiei. Plata coti;zaliei anuale se va efectua in doua tranqe egale, cu scadenla in prima zi din
luna a doua a semestrului aferent."

Art.4. Se mandate,azd domnul Primar $ovrea Nicolae, in calitate de reprezentant al comunei
Albegti in Adunarea General[ a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari "AQUA INVEST MURE$
", sI voteze aprobarea modific[rii Actului constitutiv qi a Statutului Asociatiei, in sensul dispoziliilor
articolelor l, 2 qi 3.
Art.S. Se mandateazd Pregedintele Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA INVEST
MURE$", dl. Pdter Ferenc, s[ semneze in numele ;i pe seama membrilor asociali, hotdrdrea Adundrii
Generale gi Actul adilional privind modificdrile aduse Actului constitutiv Ei a Statutului Asocia{iei.
conform prevederilor articolelor l, 2 Ei 3 din prezenta hot6rdre.
Art.6. Prin grija secretarului comunei AlbeEti prezenta hotdrdre se comunicd, in termenul

prev[zutde lege, Instituliei Prefectului - judelul Mureg, Primarului comunei Albeqti domnul Sovrea
Nicolae - reprezentantul comunei Albegti, precum gi Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarA
"AQUA INVEST MUITE$ ", care rdspund de aducerea sa la indeplinire, gi se aduce la cunoqtinld
publicd prin afiqare la sediul Primdriei qi pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbeqti.ro

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Contrasemneazd pentru legalitate

SECRETAR, Purcariu D[nu!

