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privind acordarea unui mandat special din partea Consiliului Local
reprezentantului comunei Bucuregci, ?n Adunarea Generald a A.D.l. "AeUA
PREST HUNEDOARA" pentru votirea in cadrul urmdtoarei geOinle A.G.A.
,a
pretului 13.aqe brutd pompatd,lranspo_rtatd gi distribuitd in tocatitdlite
Bdiegii,
ciopeia, ohaba de sub piatrd, Rugoi, silvagul de Jos, pentru s.c. hpn pRoD
S.A. Deva

consiliul Locat al comunei Bucuregci) iuaegul Hunedoaral
Lu6nd in dezbatere Proiectul de notaiare Nr.6/19 din Zi.Os.ZOtl privind

acordarea unui mandat sp^ecial din partea Consiliului Local reprezentantului
comunei
Bucuregci, in Adunarea Generald a A.D.l. 'AeuA PREST HUNEDoARR, pentru
votarea in cadrul.
.urmdtoarei gedinle
_, a prefului ta api oruta pompati,
transportatd gi distribuitd in tocititalit6 _A,G.A.
Bdiegti, iiopeia, bnaoa de sub piatr!, nirgor,
Silvagul de Jos, pentru S.C. ApA PROD S.A. Deva;
Av6nd in vedere Expunerea de motive prezentat5 de domnul Ghilean MirceaFlorin, primar al comunei Bucuregci, judelul Hunedoara, inregistratS suf Nr.B/19
din
22.05.20L7, prin care se propune acordarea unui mandat special din partea
Consiliului
!o_.:l reprezentantului comunei Bucuregci, in Adunarea Generald a A.D.l. .AeUA
PREST HUNEDOARA' pentru votarea Tn cadrul urmdtoarei gedinle A.G.A.
, a prelului Ia
api brutd pompati, transportatd gi distribuitd Tn localitilile'aaie$ti, Ciopeia,
Ohaba de
sub Piatr6, Rugor, silvagur de Jos, pentru s.c. ApA.pRoD s.A. Deva, Raportul
Compartimentului
!9 resort inregistrat sub nr.9/17 din 22.05.20L7, precum gi Raportul
de avizare al comisiei pentru administralie public5 localS, juridic5,'apdrarei ordinii
9i
linigtii publice,-a drepturitor cet5fenilor, iniegistrat sub nr.7/23 ainz+.oi.zotl;
In conformitate cu prevederile Hot5r6rii nr. 855/2008 a Guvernului Rom6niei
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi statutului-cadru ale asocialiilor
de
dezvoltare intercomunitarS cu obiect de activitate seruiciile de utilitali publice,
cu
modificarile gi comple_t5rile.ulterioare, ale art.16 alin.(3) lit. d) si art. 2i,
atin,(l) din
statutul Asociatiei de DEzvoltare Intercomunitara ,,AeuA'irnrsr-HuNrDoARR";
tn conformitate cu prevederile L.gii ,i.
ucontenciosului administrativ,
actualizatt i
temeiul prevederilor aft. 36 alin.(2),, lit. a), alin.(3), Iit.c), alin.( 9), art. 45,
alin'(l) 9i art.115,..alin.(.1), lit.b) din Legea administratiei publice locale nr..2t5l2OOL,,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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Att. 1. Se acordH mandat special domnului Oniciu Cristian-Gheorghe, referent de
specialitate Tn cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucuregci,

desemnat prin dispozilia nr.20 din 10.02.2017 a Primarului comunei Bucuregci, ca
fiind
reprezentantul comunei Bucuregci, in Adunarea Generalfi a Asocialiei de "Dezvoltare
Intercomunitara ,,AQUA pRfsf HUNEDoAM", pentru votarea in cadrul urmdtoarei

-

9t:
gedinle A.G.A. ,
lPretului la apd brutd pompatS, transportatd 9i distribuitd in localitdlile
Bdiegti, Ciopeia, Ohaba de sub Piatrd, Rugor, Silvagul de Jos, pentru S.C. ApA pROD
S.A. Deva, judetul Hunedoara, dupd cum uimeazi:
3,38 lei/mc. pentru populatie;
2,84lei/mc. pentru restul utilizatorilor.
Aft'2. Prezenta hot5rAre poate fi atacatS, conform procedurii gi termenelor
previzute de Legea nr.544l2OO4 a contenciosului administrativ, actualizat5.
Aft.3. Prezenta hot5r6re se comunici:

-

-

Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara;
Domnului Ghilean Mircea-Florin, primarul comunei Bucuregci, judelul
Hunedoara;

Domnului Oniciu Cristian-Gheorghe, referent de specialitate
aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucuregci;
Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS "AQUA PRESTHUNEDOARA".
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Prezenta hot5r6re s-a adoptat prin vot deschis, cvorumut fiind de:
voturi jmpotrivd,,,
ublineri.
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Prezenta hot6r6re s-a adus la cunogtinla publicului prin afigare la sediul prim5riei
comunei Bucuregci, judetul Hunedoara ,
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