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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea completării Statutului Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitara Apă – Canal Constanța 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința extraordinara din data de 

18.11.2020, 

            Având în vedere: 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța cu nr. 

77/06.10.2020, înregistrata la Primăria Oraș Techirghiol cu nr. 17194/08.10.2020;   

- H.C.L. nr. 49/30.03.2009 privind aprobarea participării Orașului Techirghiol în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și canalizare Apă – Canal Constanța; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare; 

 Văzând prevederile art.129 alin.(1) si ale art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.5712019 - codul 

Administrativ. 

În temeiul art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. N.5712019 - Codul 

Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă completarea Art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Apă – Canal Constanța cu alin. (8) care va avea următorul conținut:  

« (8) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot desfășura și prin sisteme 

multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de vot completate, 

semnate și ștampilate se vor comunica către Asociație, până la ora desfășurării ședinței, prin 

serviciul de curierat – poștă sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro»     

 

Art. 2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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NR. 19311 / 12.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Statutului  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apă – Canal Constanța 

 

 

 

Prin H.C.L. nr. 49/30.03.2009 s-a aprobat participarea Orașului Techirghiol în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă 

și canalizare Apă – Canal Constanța, în scopul promovării și realizării în comun a investițiilor în 

infrastructura aferentă serviciilor de apă – canalizare. 

În sensul prevederilor Statutului şi ca urmare a stării de alerta impuse de prevenirea 

răspândirii transmiterii virusului SARS CoV2, Asociaţia a solicitat completarea Statutului cu 

reguli in acest sens, respectiv se solicita completarea Art. 20 din Statut cu alin. (8) care va avea 

următorul conținut:  

„(8) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot desfășura și prin sisteme multimedia, 

fără a fi necesară prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și 

ștampilate se vor comunica către Asociație, până la ora desfășurării ședinței, prin serviciul de 

curierat – poștă sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro”. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
 
Nr. 19314 din 12.11.2020 
 

VIZAT, 
PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara Apă – Canal Contanța  

 

1. TEMEIUL DE FAPT: 

 Avand in vedere : 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța cu 

nr. 77/06.10.2020, înregistrata la Primăria Oraș Techirghiol cu nr. 

17194/08.10.2020;   

- H.C.L. nr. 49/30.03.2009 privind aprobarea participării Orașului Techirghiol 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare Apă – Canal Constanța; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și 

completată; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare; 

 

2. TEMEIUL DE DREPT:  

- Art. 89 - 91 din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019, privind Codul administrativ 

, cu modificările și completările ulterioare; 

 
3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  

 
Proiectul de hotarare are ca obiect aprobarea completării Art. 20 din Statut cu alin 

(8) care va avea următorul conținut: (8) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot 
desfășura și prin sisteme multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor 
Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către 
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Asociație, până la ora desfășurării ședinței, prin serviciul de curierat – poștă sau prin 
email la adresa office@adiapacanalct.ro.      
 
 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 

    In conformitate cu Art. 139 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul local adoptă hotărâri.  
 

 
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

 

Prin prezentul raport se propune aprobarea completării Art. 20 din Statut cu alin 

(8) care va avea următorul conținut: (8) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot 

desfășura și prin sisteme multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor 

Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către 

Asociație, până la ora desfășurării ședinței, prin serviciul de curierat – poștă sau prin 

email la adresa office@adiapacanalct.ro.      

 
 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța cu 

nr. 77/06.10.2020, înregistrata la Primăria Oraș Techirghiol cu nr. 

17194/08.10.2020;   

  

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL ORAȘ 

 

ÎNTOCMIT, 
ŞEF SERVICIU APL  

 

 
Dr. Jr. PAROŞANU NICULINA 

 
AXÂN MIOARA 

 

  
 
 
 
 

 

 

 
 


