
JUDETUL HUNEDOARA
, coMUNA BUCURE9CT

11 coNsrlruL LocAL

HorARAR ronr. /*,2',7
privind aprobarea Actului Constitutiv gi Statutului

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,AQUA PREST HUNEDOARAi
la care Comuna Bucuregci este membru asociat

Consiliul Local al comunei Bucuregcil iudetul Hunedoara;

Lu6nd in dezbatere Proiectul de hot5rdre Nr.6/16 din L4.04.20L7 privind
:{

aprobarea Actului Conititutiv gi Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitarb

,,AQUA PREST HUNEDOAM", la care Comuna Bucuregci este membru asociat;

Av6nd ?n vedere Expunerea de motive prezentatS de domnul Ghilean Mircea-

Florin, primar al comunei Bucuregci, judetul Hunedoara, inregistrat6 sub Nr.B/16 din

L4,04,20L7, prin care se propune aprobarea Actului Constitutiv gi Statutului Asociatiei

de Dearoltare Intercomunitari ,,AQUA PREST HUNEDOAp,q", la care Comuna Bucuregci

este membru asociat, Raportul Compaftimentului de resort inregistrat sub nr.9/151 din

t4,04.20t7, precum 9i Raportul de avizare al comisiei pentru administralie publici
localS, juridicS, apdrarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor cet6lenilor, inregistrat
sub nr.7l2L din 24.05.20L7;

in conformitate cu prevederile Hot6rArii nr. 855/2008 a Guvernului Rom6niei

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi statuttilui-cadru ale asocialiilor de

dearoltare intercomunitar5 cu obiect de activitate serviciile de utilit6ti publice, cu

modificarile gi completErile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu ap5 9i de

canalizare nr. 2411200,6, republicatH, precum gi ale Legii seruiciilor comunitare de

utilitEli publice nr.5Ll2A06, republicat6, eu modific5r.ile gi complet5rile ulterioare;

Legea ,nr. 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in administralia publicS,

republicatt;

Legea nr. 24|2AOO privind normele de tehnic5 legislativ6 pentru elaborarea

actelor normative, republicat5'; ,

tn conformitate cu prevederile Legii nr. 55412004 a contenciosului administrativ,

actuatizatfi precum 9i cu cele ale Legii nr.52/2003 privind transparenla decizional5 in

administratia publicS;1

1

tn temeiul prevdderilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14 gi art. 45 alin 1, din Legea

administraliei publice iocale nr. 27512001, republicatS, cu modific6rile 9i complet5rile

ulterioare;
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HOTARA$TE:

Art.l. Domnul ,Oniciu Crlstian-Gheorghe, referent de specialitate in cadrul
aparatatului de specialitate al Primarului comunei Bucuregci, desemnat prin Dispozifia
nr.20 din t0.02.20L7 a Primarutui comunei Bucuregci, este reprezentantul Comunei
Bucuregci, judetul Hunedoara, in Adunarea General5 a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitart,,AQUA PREST HUNEDOAM".

4ft.2. Se aprob5 Actul Constitutiv 9i Statututul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5,,AQUA PREST HUNEDOAM", conform anexelor nr. 1gi nr.2, care fac
parte integrant5 din prezenta.

Alt.3. Se imputernicegte domnul Oniciu Cristian-Gheorghe, referent de
specialitate in cadrul aparatului de specialitate at Primarului comunei Bucuregci, sE
semneze in numele 9i pe seama Comunei Bucuregci, Actul constitutiv gi Statutul
Asociatiei.

Art.4. Anexele Nr.1 gi 2 fac parte integrant5 din prezenta hot5r6re.
Alt.s. Prezenta'va fi contestat5 in termenul 9i condiliile Legii nr. S54l2O04 a

contenciosului administiativ, cu modificdrile gi complet5ri le ulterioare.
AIt.6. Prezenta va fi dusi la Tndeplinire de c5tre Primarul comunei Bucuregci gi

se va comunica celor' interesati prin grija secretarului comunei Bucuregci, judetul
Hunedoara

PRESEDINTE
Circo

Bucuregci , 3I,.O5.201.l

Prezenta hot5r6re s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: //

(r

voturi ,,pentru", .__ voturi ,,?mpotriv6", abtineri,

Prezenta hot5r6re s-a adus la cunogtinla publicului prin afigare la sediul prim5riei
comunei Bucuregci, judelul Hunedoara , azi J /* Af .bG , ora ./t oo

SECRETAR,

CoNTRASE M N EAZA SECRETA&


