
ROMÂNIA  
JUDE UL ARAD 

COMUNA Z D RENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

PROIECT DE HOT RÂRE nr.___ 
pentru data de 30.08.2017 

 

privind acordarea unui mandat special, Primarului Comunei Z d reni  din 
partea Consiliului Local Z d reni în Adunarea General  a Asocia iilor a 
Asocia iei de dezvoltare intercomunitar  Ap  Canalizare Jude ul Arad  

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Z D RENI, întrunit în şedinţa sa ordinar , din 

data de 30.08.2017, orele 17:30,  

 Având în vedere:  
 
- Prevederile art.13 alin.1, art. 62 alin.1 și art.63 alin.5 din Lege. nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
-  Prevederile art. 21 alin (2),  din O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile,  
cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
- Prevederile art.10 alin.8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ţi 
publice, republicat ; 
- Adresa ADIACJA nr.16511 din 23.08.2017; 
- Referatul Secretarului nr. _________ din _________; 
- Expunerea de motive a primarului nr._________ din ________; 
- votul ,,pentru”,a _ consilieri, din totalul de 11  în funcţie, fiind prezenţi _ consilieri. 
 

În temeiul art. 45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

 
PROPUNE 

 

Art.1-Se împuterniceşte d-na PETRI DOINA, în calitate de Primar, cet ţean român, 
n scut la data de 29.04.1959, în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în Z d reni nr.275B, 
jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 466909, eliberat  de poliţia mun. Arad, la 
data de 23.04.2010, CNP 2590429020055,cu mandat special s  aprobe în Adunarea 
General  a Asociaţilor a A.D.I.A.C.J.A, în numele şi pe seama Consiliului Local 
Z d reni, administratorii din lista de persoane propus  de A.D.I.A.C.J.A. 
 
Art.2-În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Z d reni desemnat la art.1 de 
mai sus, se afl  în imposibilitatea exercit rii mandatului încredinţat, sau nu se va 
putea prezenta la data desemn rii administratorilor, interesele consiliului local vor fi 
reprezentate de dl. Nicoar  Gheorghe în calitate de Administrator al comunei 
Z d reni, cet ţean roman, n scut la data de 07.08.1957 domiciliat în Z d reni nr.586 
posesor al C.I. seria AR,nr.576741 eliberat de Poliţia Mun. Arad la data de 
19.07.2012. 
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Art. 3 Prezenta hot râre se comunic :  
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad. 
-  D-nei. Petri Doina. 
-  D-lui. Nicoar  Gheorghe. 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar  Ap  Canalizare Judeţul Arad 
 

INI IATOR, 
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