
                          ROMANIA                                                                                                   
       JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii 

de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, la care comuna Parva este membru asociat si 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Parva sa aprobe primirea de noi membriisi sa 

semneze Actele aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei 
 
          Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2013 in prezenta 
unui nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
Având în vedere: 

• -expunerea de motive nr. 417 /07.02.2013 intocmita de  primarul comunei Parva, Dl.Strugari 
Ioan; 

• -raportul nr. 416 /07.02.2013 intocmit de viceprimarul comunei Parva-Dl CALUS TOADER-
VASILE prin care se constata necesitatea emiteri unei Hotarari privind modificarea Actului 
Constitutiv şi Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, la care comuna Parva este 
membru asociat si mandatarea reprezentantului Consiliului Local  al comuna Parva sa aprobe 
primirea de noi membrii si sa semneze Actele aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul 
Asociatiei; 

• -raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.660 din 27.02.2013 al Comisiei   

pentru  Administraţie Publică Locală, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei si Linistii 
Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatii Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, Cadastru 
si Organizarea Teritoriului; 

• -adresa nr.120/06.02.2013 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

• Hotărârea Consiliului Local al comunei Parva nr.32 din 30.11.2007 privind asocierea  comunei 
Parva, prin Consiliul Local al comunei Parva, la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
• Prevederile  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, 

• Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- Prevederile art. 14, art. 18 alin. (2) lit. h si j si art. 22 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

 În temeiul art. 11,  alin. (1) şi (2), art. 12 alin.(1).art. 13, art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. 7 lit. c), 45 
alin. (3) precum şi art.115 alin.(1) lit.a),alin.(2),alin.(6) si (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicate; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, prin Actul Adiţional 
nr. 11/2012 si Act Aditional nr. 13/2012 în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
  Art. 2  -  Se aprobă modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, prin Actul Adiţional nr. 
12/2012 si Act Aditional nr. 14/2012, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 



 Art. 3 - Se aprobă aderarea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de  
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. a următoarelor unităţi administrativ 
teritoriale din judeţul Bistrita-Nasaud:  Consiliul local Lesu, Consiliul Local Livezile, Consiliul Local 
Matei, Consiliul Local Mariselu, Consiliul Local Runcu Salvei, Consiliul Local Poiana Ilvei si 
Consiliul Local Budesti 

Art. 4 - Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al comunei Parva în Consiliul de 
Administraţie / Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de  
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud să voteze în favoarea adoptării Actelor 
Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii 
de  Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, în forma prevăzută în Anexele 1 si 
2 la prezenta hotărâre.  

Art. 5 -  Se împuterniceşte Dl.STRUGARI IOAN, primar al comunei Parva, cetăţean român, 
născut la data de 01.11.1968 in comuna Parva, jud.Bistrita-Nasaud, domiciliat în comuna Parva nr.89, 
jud.Bistrita-Nasaud posesor al C.I. seria XB, nr. 253504, eliberat de SPCLEP Nasaud la data de 
28.05.2008, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Parva, Actele Adiţionale 
anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 6 - Se împuterniceşte Dl. EMIL RADU MOLDOVAN, presedintele Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, 
cetăţean român, născut la data de 17.09.1968, domiciliat în municipiul Bistrita, cartier Unirea, Str. 
Ulmului nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, posesor al C.I. seria XB, nr. 340837, eliberat de SPCLEP Bistrita 
la data de 23.08.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Bistrita. 

Art. 7 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6.) de mai sus se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 
Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
Judecătoria Bistrita vor fi îndeplinite de dl. ILIES EMIL, cetăţean român, născut la data de 
06.03.1960, domiciliat în Comuna Cetate, Sat Orheiu Bistritei nr.136, posesor a CI seria XB nr. 
105990 eliberat de SPCLEP Bistrita la data de 26.01.2004, consilier juridic în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-
Nasaud.  

Art.8- Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr de 11 voturi „pentru”,din totalul de 11 consilieri 
in functie. 

Art.9. –Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la panoul din sediul 
Primariei comunei Parva, prin orice alte mijloace, prin grija secretarului Comunei Parva si 
comunicata cu: 

·      Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud ; 
.     Consiliul Judetean Bistriţa-Năsăud 
·      Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud  
·      Consilierii locali 
.     Primar. 
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