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H OT A R A R E A  NR.22 

privind modificarea si  completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  

Apa-Canal Constanta  

 

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judetul Constanta, in sedinta ordinara din 26.03.2015,, 

           Avand in vedere : 

• Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Statului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta cu initiat de primarul comunei 

Crucea, domnul Gheorghe Frigioi; 

• Adresa nr.53/26.02.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal 

Constanta; 

• Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe- primarul comunei 

Crucea; 

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea proiectului de hotarare; 

In conformitate cu prevederile art.3 din HG nr.742/2014 privind modificarea 

anexelor nr.2 si 4 la H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a 

statutului- cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilitati publice; 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                          HOTARASTE: 

 

Art.1.- Se aproba modificarea si completarea art.13 din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 13 - Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul asociatilor si cu 

incheierea unui act aditional la prezentul statut , prin care noii membri sunt mentionati in 

preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritoriala care devine membrual 

Asociatiei accepta in totalitate prevederile prezentului statut si deleaga gestiunea Serviciului 

operatorului , prin act aditional la contractul de delegare , ce va fi semnat de Asociatie in 

numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale respective.Pentru a vota hotararea de 

acceptare a noi membri , reprezentantii asociatiilor in adunarea generala a Asociatiei au 

nevoie de un mandat special , prealabil, din partea unitatilor administrativ-teritoriale pe 

care le reprezinta, acordat prin hotarare a consiliului lo0cal sau judetean, dupa caz.” 

Art.2. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(3)  din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21,alin.(3) - Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei 

adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art.17 alin.920 , lit.a)-f) si lit. k)-m) si art.17, 



alin.(3) , lit.a), c), d) si f) se iau in prezenta a doua treimi din numarul asociatilor si cu 

majoritatea voturilor asociatilor prezenti.Daca la prima convocare cvorumul nu este 

indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu 

poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la 

a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul 

de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.” 

Art.3. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(5)  din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(5) - Pentru a fi valabile , hotararile adunarii generale a Asociatiei 

adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit.j) se iau in prezenta si cu 

votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la oricare convocare.” 

Art.4. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(6)  din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(6) – In oricare dintre situatiile prevazute  la alin.(3)- (5), daca o 

hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod direct Serviciul propriu sau 

bunurile care apartin unui anumit asociat , nicio hotarare nu poate fi luata fara votul 

favorabil al reprezentantului acestuia.Pentru adoptarea hotararilor in exercitarea atributiei 

prevazute de art.16 alin.(3) lit.a)din  prezentul statut –cadru este necesar votul favorabil al 

reprezentantului judetului , daca acesta este membru al asociatiei.” 

Art.5. Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(7)  din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(7) - In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate 

participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi 

inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop,  

prin hotarare a autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoariale asociate.” 

Art.6.  Se aproba modificarea si completarea art.21, alin.(1)  din Statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta care va avea urmatorul continut: 

„Articolul 21, alin.(1) – Hotararile adunarii generale a asociatiei luate in exercitarea 

atributiilor prevazute la art.17 alin.(2) lit. j) – k) si art.17 alin.(3) , lit.a), c), d), f) nu pot fi 

votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei decat in baza unui 

mandat special, acordat expres , in prealabil , prin hotarare a autoritatii deliberative a 

sociatului al carui reprezentant este.” 

Art. 7 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate 

pentru ducere la indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi 

contra, ..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 

 

 

 

  Crucea -26.03.2015 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                        Contrasemneaza, 

                     

         Iosif DOBRIN                                                                                       SECRETAR, 

                                                                                     Reveicuta GURGU 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

                                                                                                                   

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind modificarea si  completarea Statului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta  

 

 

 

   In data de 10 septembrie 2014 a fost publlicata in Monitorul oficial 

Hotararea nr.742 din 26.08.2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la 

Hotararea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv –cadru 

si a statului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 

activitate serviciile  de utilitati publice . 

          Art.III din Hotararea 742/2014 prevede ca „asociatiile constituite anterior 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari potrivit Ordonantei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 

care au ca scop gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice, 

administrarea , functionarea si explotarea sistemelor de utilitati publice, 

infiintarea , reabilitarea, modernizarea, extinderea si/sau , dup caz, dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, isi vor modifica actul 

constitutiv si statutul in conformitate cu actul constitutiv-cadru si statutul-

cadru aplicabile, potrivit prezentei hotarari, in termen de 6 luni de la intrarea in 

vigoare a acesteia.” 

      Avand in vedere cele sus mentionate precum si prevederile art.33 din 

Statutul Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta  

este imperios necesar sa adoptati o hotarare privind aprobarea  modificarii 

Statutului ADI , conform prevederilor din H.G 742/2014.   

 

 

 

                                                                      PRIMAR, 

 

                                                                   Gheorghe Frigioi  


