ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI JOSENI

HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 1 9i nr. 2laHotdrdrea Consiliului Local nt.1512018
privind constituirea " Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitari de utilitali publice pentru
serviciul de alimentare cu apd gi de canalizare GYERV|Z"
Consiliul Local al Comunei Joseni, judelul Harghita, intrunit in gedin{a sa ordinard din data
de 19. 12. 2018,
AvAnd in vedere:
proiecul de hotd16re iniliat gi prezentat de dl. primar pentru modificarea Anexei nr. 1 9i nr.
2 la HotdrArea Consiliului Local nr. 1512018 privind constituirea " Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de utilitali publice pentru serviciul de alimentare cu apa 9i de canalizare
GYERViZ''

- Expunerea de motive nr. 8512 | 2018 privind modificarea Anexei nr. 1 9i nr. 2 la
Hotdrdrea Consiliului Local nr. 1512018 privind constituirea 'Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul de alimentare cu apd 9i de canalizare
GYERV[Z", intocmit 9i iniliat de cdtre dl. primar,
Raportul de specialitate nr. 8513112018 intocmit de Compartimentul de administrarea
domeniului public gi privat gi de deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

-

comunei Joseni;
- Raportul comisiei de specialitate activitdli economico-financiari nr. 39/19.12.2018:
- Hotdrirea Consiliului Local nr. 15114.02.2018 privind constituirea ,,Asociatiei de
de
dezvoltare intercomunita16 de utilitali publice pentru serviciul de alimentare cu apd 9i
canalizare GYERV[2"
- Legea nr. 24l2OO0 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicati cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
in conformitate cu Prevederile:
- art. 1 alin. (2) lit. "c", art. 11,art. 12,art.13, art. 17,art.36 alin. (2) lit. "d", lit' "e" 9i alin. (6)
lit. ,'a', pct. 14, alin. (7) lit. "c" din Legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- Legii serviciilor comunitare de utilitdli publice nr. 51 12006, republicatd, cu modificdrile 9i

-

completdrile ulterioare;
(r2),
Legii serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare nr. 24112006 - republicatd
O.G. nr.2612000 cu privire la asocialii gi fundalii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
H.G. nr. g55/200g pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a statutului-cadru ale
asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitSli
publice, cu modificarile 9i completdrile ulterioare;

-

nr.

88l2OO7 ANRSC, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apd 9i de canalizare;
Legii nr.27312006 a finanlelor publice locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ordinul ANRSC

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea

administratiei

publice locale nr.215l2OO1, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare

HOrARAgre
Art. 1. Se aprobd modificarea anexelor nr. 1gi2la HCL nr.

1212O18 privind constituirea

,,Asocialiei de dezvoltare intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul de alimentare cu apd
9i de canalizare GYERVIZ" dupd cum urmeazd:
1. Capitolului nr. V - Vointa de Asociere/Scopul Asocialiei - alin. (2) din Anexa nr. 1 la HCL
nr. 1512018 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
" (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegatd, care se va realiza, in baza
unui contract cle delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 29 din Legea nr'
51/2006, cu modificitrile gi completdrile ulterioare, gi ale arL.22 din Legea nr.241/2006, cu
moctificari6 gi comptetdrite ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de
art. 2 tit. h) din Legea nr. 51/2006, cu modificdrite gi completarile ulterioare, al cdrui capital social
va fi delinut integrat de unitalile administrativleritoriale membre ale Asocialiei"

2. Art.4 alin. (3) din Anexa

nr.

2 la HCL nr.

1512018

se modificd Si va avea urmdtorul

cuprins:

Att. 4. (3) - Forma cle gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegatd, care se va realiza,
in baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 29 din
Legea nr. 51/2006, cu modificdilte gi comptetdrile ulterioare, gi ale arL 22 din Legea nr.
241/2006, cu modificdtrile gi completdrile ulterioare, unui operator regional, astfel cum este
acesta definit de art.2 tit. h) din Legea nr. 51/2006, cu modificdrile gi completEtrile ulterioare, al
cdrui capital social va fi delinut integrat de unitdli administrativ-teritoriale membre ale Asocialrei"
"

3. Art. 17 alin. (2) lit. "a" pct. 1. si pct.4.

din Anexa

nr.2la HCL nr. 1512018 se modifici

si

vor avea urmdtorul cuPrins:

" Ad. 17 (2)
a) 1. Operatorul, infiin[at potrivit arL. 22 din Legea nr. 241/2006, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, va fi o societate comerciald infiinlata in una dintre formele
prevdzute de legistalia privind societd[ile comerciale, av1nd ca aclionari/asociali toate
sau o

pafte din unitalite administrativ-teritoriale membre ale Asocia[iei.

4. in apticarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in
vederea exercitdrii de cdtre Asocia[ie a controlului direct gi a influenlei dominante asupra
deciz1lor strategice gi/sau semnificative ale operatorului, asocialii care sunt
aclionari/asocia[i ai operatorului acordd Asocia[tei, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

a) propune tista de persoane din rdndut cdrora adunarea generald a operatorului
are dreptul sd numeascd membrii consiliului de administra[ie al operatorului;
b) propune revocarea membrilor consiliului de administralie al operatorului;
c) propune introducerea unei acltuni in justilie impotriva membrilor consiliului de
administralre at operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare gi funclionare al
operatorului inainte de aprobarea acestuia de cdtre consiliul de administralie al
societatri;

e) acorda avizul conform asupra programului de activitate gi strategiei propuse
de consiliul de administralie al societalii inainte de aprobarea acestora de cdtre
adunarea generald a oPeratorului;
f) acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale, cu condilia ca
obiectul principat de activitate al acestora sd nu il constituie captarea, tratarea 9i
dist1bula apei (cod CAEN 3600) sau colectarea gi epurarea apelor uzate (cod
]AEN 3700);
g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decdt fondul de rezerva
prevdzut de legea societd[itor comerciale gi a celor prevdzute in contractul de
delegare, asupra destinaliei gi cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea
generald a Operatorutui sd poatd lua o hotdr1re in acest domeniu;
h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de
adoptarea lor;
i) fi informatd, in aceeagi mdsurd ca oricare aclionar/asociat al operatorului,
despre activitatea acestLt i a."

Art. 2. Se acordd mandat special primarului comunei Joseni, domnul G6ll Szabolcs,
reprezentantul comunei in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de
utilitali publice pentru serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare GYERVIZ, sd semneze Tn
numele gi pe seama Consilului Local al comunei Joseni Actul constitutiv si Statutul modificat al
Asocialiei.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se incredinleazd
Primarul Comunei Joseni.

Art.4. Prezenta hotdrAre se comunicd, prin grija secretarului Comunei Joseni,
comunei Joseni 9i Instituliei Prefectului Judelului Harghita.

PRESEDINTE
Vaszi L6

Nr. 96 din 19.12.2018

primarului

