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HOTĂRÂREA NR. 8
DIN 30 IANUARIE 2015
privind împuternicirea persoană ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de
operatorul S.C. Compania de APĂ Arad S.A.
Consiliul Local al comunei Secusigiu, întrunit în şedinţă ordinară.
In temeiul art. 121(1) si (2) din Constituţia României republicata în M.O partea I-a nr. 767 din 31 oct.
2003.
Având în vedere:
 Adresa nr. 754/01.07.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
 prevederile art. 8, alin. 2, lit. j coroborat cu dispozițiile art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006
(actualizata) – serviciilor comunitare de utilități publice;
 prevederile art. 34, alin 5 din Legea nr. 241/2006 (actualizată) – serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare;
 prevederile art. 16 alin 3, lit. d coroborat cu dispozitiile art. 17, lit. c, pct. 2 din Statutul Asociației;
 prevederile art. 20, alin. 5 si dispozițiile art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației;
 prevederile art. 36, pct. 36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului – Dispoziții Generale;
 Planului de evoluție a tarifului aprobat atât de toate unitățile administrativ teritoriale membre ale
ADIACJA cât și prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a Adunării Generale a Asociaților și care face
parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009;
 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
 votul exprimat „ pentru „de către un număr de 14 consilieri din 14 consilieri prezenţi si din 15
consilieri in funcţie,
In temeiul art.45(2) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se împuternicește dl/d-na.CHEȘA ILIE.,reprezentant al comunei Secusigiu cetăţean român, născut
la data de29.07.1972 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Secusigiu, nr.295, posesor al CI seria AR, nr. 309917,
eliberată de SPCLEP Arad la data de 02.10.2006 cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților
a A.D.I.A.C.J.A, în numele şi pe seama Consiliului Local Secusigiu stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor
și tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de APĂ Arad S.A. de la data la care Planul anual de evoluție a
tarifelor, parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din
Judeţul Arad nr. 648/30.12.2009, prevede trecerea la un sistem de tarif unic.
Art. 2 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Secusigiu desemnat la art. 1 de mai sus, se află
în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. Onu
Gavril Petru în calitate de viceprimar, cetăţean român, născut la data de 12.06.1975 la Toplița/Harghita,
domiciliat în Sînpetru German, posesor al C.I. seria AR, nr. 430765, eliberată de SPCLEP Arad, la data de
11.06.2009.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
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