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HOTĂRÂREA NR. 87/2022 

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui mandat special 

în Adunarea Generală a Asociației – de a vota ”pentru” aprobarea Actului Constitutiv și al 

Statutului Asociației - actualizate 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 

2022, 

 Analizând  referatul de aprobare nr. 6721/2022 şi raportul de specialitate întocmit de 

Secretarul general, înregistrat sub nr. 6730/2022,   

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările 

și completările ulterioare,  

- HG 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 şi prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „n” , art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Târnavei Mari” Mediaş, conform anexelor 1 şi 2. 

Art. 2. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei  

de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Târnavei Mari” Mediaş, care să cuprindă toate modificările și 

completările aprobate, conform anexelor 1 şi 2; 

Art. 3. Mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de a vota ,,pentru” 

aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Apa Târnavei Mari” Mediaş, conform anexelor 1 şi 2 și ,,pentru’’ aprobarea 

încheierii unui Act Adițional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Apa Târnavei Mari” Mediaş, care să cuprindă toate modificările și completările 

aprobate, conform anexelor 1 şi 2. 

Art. 4. Mandatarea Președintelui Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Târnavei 

Mari” Mediaş, dl. Gheorghe Roman, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și la Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Târnavei Mari” Mediaş; 

 Art. 5. Primarul oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în 

Adunarea Generală a Asociației, împreună cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei 

Mari, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 29 noiembrie 2022. 

 
 Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

 MUZSNAI Melinda          Secretar general 

  ŞERBAN Dorin 
 

Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. ATM 


