ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TALMACIU
HOTARAREA NR.216/2008
privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Apa Sibiu
Consliul Local Talmaciu intrunit in sedinta ordinara din data de 30.10.2008;
Analizand raportul nr.10032/2008 intocmit de consilier juridic prin care propune
modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Apa Sibiu, in conformitate cu HG
855/2008;precum si expunerea de motive nr.10.033/2008 a primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate ;
In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 ,
cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.
241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, ale art.1
alin.2 coroborat cu art.3 din HG 855/2008 si ale art.34 alin.2 din Statutul Asociatiei de Apa Sibiu;
In temeiul art.11, art.36 alin.2 litera e si alin.7 litera c , art.45 alin.1, art.115 alin.1 litera b
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1-Se aproba Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de unitati publice pentru
serviciul dse alimentare cu apa si de canalizare”Asociatia de Apa “ Sibiu in forma modificata
prevazuta in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “Asociatia de Apa” Sibiu in forma
modificata prevazuta in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3-Se imputerniceste d-nul Barbu Constantin, primarul orasului Talmaciu , cetatean
roman, nascut la data de 10.05.1952 in localitatea Talmacel, posesor a CI seria SB nr.273362
eliberat de SPCLEP Talmaciu la data de 8.07.2005, sa semneze in numele si pe seama Consiliului
Local Talmaciu Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “Asociatia de Apa” Sibiu, in forma
modificata prevazuta in Anexele nr.1 si 2 la prezenta hotarare.
Art.4-Se imputerniceste d-nul Dorin Ilie Nistor, cetatean roman, domiciliat in Sibiu, titular a
CI seria SB nr.297196, eliberata de SPCLEP Sibiu la data de 02.03.2006 sa indeplineasca
procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de
Apa Sibiu “in forma modificata aprobata prin prezenta hotarare , la Registrul asociatiilor si
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Sibiu.
Art.5-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
30.10.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN POPA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA

Difuzat:1ex.Inst.Pref;1ex.dos,sed.;1ex.dos.hot.;1ex.Apa Canal SA; 1ex.cs.juridic,1.ex.primar
1ex.afisare

