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H O T Ă R Â R E A NR. 37/2017
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al
comunei Densuș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, înregistrată sub numărul 45/37 din 25.04.2017, raportul compartimentului
de resort numărul 46/37 din 22.05.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local, nr. 47/30 din 29.05.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 37 din 25.04.2017, privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Densuș în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.
Ținând cont de adresa ADI „AQUA PREST HUNEDOARA”, nr. 246 din
25.04.2017, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru acordarea unui
mandat special reprezentantului UAT Comuna Densuș în AGA ADI „Aqua Prest
Hunedoara”, prin care să voteze în cadrul următoarei ședințe prețurile la apa brută
pompată, transportată și distribuită în localitățile Băiești, Ciopeia, Ohaba de sub
Piatră, Rușor, Silvașul de Jos, pentru SC APA PROD SA Deva.
În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 241/2006 pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, rerepublicată, cu modificarile şi completările
ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea
actului constitutiv – cadru şi a statutului de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, art.
14, alin. (1), (2), (3) şi (4) şi cu prevederile art. 16, alin. (3), litera „d” și art. 21, alin.
(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST
HUNEDOARA”;
Având în vedere prevederile art. 7, alin. (4) și alin. (13) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „d”, alin. (6), litera „a”,
punctul 14, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se acordă mandat special domnului SOCACIU GHEORGHE
reprezentantul Consiliului local al comunei Densuş în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA”, pentru a vota în
Adunarea Generală a Asociației prețurile la apa brută pompată, transportată și
distribuită în localitățile Băiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rușor, Silvașul de Jos,
pentru SC APA PROD SA Deva.
Art. 2.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara, primarului comunei Densuş, d-lui Socaciu Gheorghe şi ADI “AQUA
PREST HUNEDOARA”.

Densuş, 31 mai 2017

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIE LA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 mai 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 7
voturi „pentru”, 0 voturi ”abţinere”, 0 voturi „contra”.

