ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL BUZIAŞ
HOTĂRÂREA NR. 22
DIN 29.09.2016
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al oraşului Buziaş în Adunarea Generală a Asociaţilor
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
şi acordarea unor mandate speciale împuterniciţilor Consiliului
Local al oraşului Buziaş
Consiliul Local Oraş Buziaş, jud. Timiş,

Având în vedere:
 adresa nr. 368/2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş,
înregistrată cu nr. 11636/ 2016;
 referatul întocmit de către dl. Vlaiconi Valeriu, inspector superior în cadrul Serviciului
coordonare urmărire investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului,
achiziţii publice - Primăria Oraş Buziaş, înregistrat cu nr. 11695/ 2016;
 rapoartele de specialitate ale comisiilor din cadrul Consiliului local oraş Buziaş, prin care
se acordă aviz favorabil;
 prevederile Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă-Canal Timiş;
 dispoziţiile art. 10 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 313/2015;
 prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 11 , art. 36 alin. 2, lit.e) şi alin. 7 lit.c), art. 45 şi art. 115 alin. 1,
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se împuterniceşte dl. ec. Munteanu Sorin – primar al oraşului Buziaş, cetăţean
român, , cu domiciliul în oraşul Buziaş, strada Primăverii, nr. 46, jud. Timiş, CNP
1660717354728, posesor al C.I. seria TZ nr. 213858, eliberat de S.P.C.L.E.P. Buziaş, la data
de 28.04.2015, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Buziaş
Actul constitutiv şi Statutul ADI APA - CANAL TIMIŞ actualizate, actele adiţionale de
actualizare a acestora şi orice alt document ce va fi necesar în vederea unei bune
funcţionări a Asociaţiei.
Art.2. Se împuterniceşte dl. președinte al A.D.I. APĂ-CANAL TIMIȘ să semneze în
faţa notarului Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei, actualizate.
Art.3. Se împuterniceşte dl. Zah Teodor Claudiu – cetăţean român , născut la data de
04.11.1968, în localitatea Zalha, jud. Sălaj, cu domiciliul în Timişoara, str. Martir Ioan

Stanciu, nr. 1, sc. A, et. IV, ap. 18, posesor al CI, seria TZ, nr. 1777428, eliberat de SPCLEP
Timişoara, la 29.10.2014, având calitatea consilier juridic în cadrul ADI APA - CANAL
TIMIŞ, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea modificărilor
aduse Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de pe lângă Grefa Judecătoriei Timişoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului- jud. Timiş;
- Primarului Oraş Buziaş;
- ADI APĂ – CANAL TIMIŞ;
- Serviciului Administraţie publică locală din cadrul Primăriei Oraş Buziaş.
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