
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 46/2023 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Hațeg în Adunarea 
Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

„AQUA PREST HUNEDOARA” 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 
februarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 45/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6301/45 din 21.02.20234 prin care se propune acordarea unui 
mandat special reprezentantului Orașului Hațeg în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 6953 din data de 24.02.2023;  
b) avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15/7317/106 din 28.02.2023; 
c) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/7379/120 din 28.02.2023. 
 În baza prevederilor art. 89 – art. 92 și art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii 
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, cu 
modificările ulterioare, ale art. 6, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15  din Legea serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 8, art. 9, art. 10 și art. 33 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ANRSC nr. 
88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA”;  

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), precum şi ale 
art.139 coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. – Se mandatează reprezentantul Orașului Hațeg ca în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, să procedeze după cum urmează 

a) să aprobe eliminarea taxei pentru apele pluviale, pentru utilizatorii ce nu beneficiază de 
prestarea serviciului cu referire la activitatea de colectare in reteaua de canalizare a apei pluviale, 
în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUA PREST HUNEDOARA” în care își desfăşoară activitatea Operatorul S.C. APA PROD 
S.A.; 

b) să aprobe modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare 
a localităților aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA pentru localităţile membre 



ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest” Hunedoara, conform prevederilor 
menționate la litera a). 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Ofdicial Local și comunică Prefectului 
judeţului Hunedoara, Primarului, Compartimentului mediu, Serviciului juridic, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST Hunedoara”, societății APA PROD S.A. 
 
 
Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN - SERGIU 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 46/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/02/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 1 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/03/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 

 
 

 
 


