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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local                                                                                                            
                                                                                                             

 HOTĂRÂREA nr. 37 
din 21 iunie 2011 

 
              Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei 
Nădrag în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă - Canal Timiş 
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

       Ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
şi  ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 
       În temeiul art. 11, art. 36 al. (2) lit. e) si al. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
       În temeiul  art. 45 al. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică 
locală. 

HOTĂRĂŞTE 
         Art. 1  Se aprobă în totalitate modificările efectuate prin Actul Adiţional la Actul 
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş în forma prevăzută 
în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă - Canal Timiş în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ca 
urmare a excluderii, retragerii şi primirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei. 
         Art. 2  Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primar al comunei Nădrag, cetăţean român,  
născut  la data de 07.06.1970 la Beliş jud Cluj, domiciliat în Nădrag, posesor al C.I. seria TM, 
nr. 359458, eliberat(ă) de Mun. Lugoj la data de 10.03.2003, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al comunei Nădrag, Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Actul 
Adiţional Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş. 
        Art.3   Se mandatează  dl. Muntean Liviu,  în calitate de reprezentant al comunei Nădrag  
în Adunarea generală a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal 
Timiş, ca în Adunarea Generală ordinară din data de .............. 2011, să aprobe cotizaţia anuală 
aferentă anului 2011, în cuantum de (conf. tabel) şi trecerea la tariful unic în aria de delegare, 
atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare, începând cu 01.07.2011, conf. Planului 
anual de evoluţie a tarifelor al Aquatim.  SA (2,12 apa;1,85 canal) 
        Art. 4  Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean român, născută la 
data de 04.04.1980 la Timişoara,  domiciliată în Timişoara, Str. Herodot nr.7, posesor al C.I. 
seria  TM, nr. 575073, eliberat de municipiul Timişoara  la data de 02.02.2007, să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Adiţional  la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara. 
        Art. 5 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei 
Nădrag. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

              Art.  6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art.  7  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare.                                                                                                     

                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                              Linginari Puiu 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


