
Model de H.C.L. de aderare la A.D.I. „AQUA BOTOŞANI” 

 
 
ROMÂNIA 
COMUNA ………… 
CONSILIUL LOCAL……. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ... / ... 
privind asocierea comunei ……….... 

cu cele 57 unităŃi administrativ-teritoriale 
membre ale  AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI” 

  
Consiliul Local ..... întrunit în şedinŃă la data de ...  

 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
• Raportul de specialitate al ……… ...; 
• Avizele comisiilor de specialitate ............; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, ale 

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările ulterioare, 

 
În temeiul art. 11, art. 36 al. (2) lit. e) si al. (7) lit. c), precum şi art. 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei ..................., prin Consiliul Local................cu cele 57 unităŃi 

administrativ-teritoriale din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, membre ale AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinŃată 
conform art. 11-13 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare. 

 
Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, 

în forma prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI”, în forma prevăzută în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre şi actele adiŃionale la Actul Constitutiv şi 
Statut, în forma prevăzută în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 - Se desemnează dl………………., primar al comunei …………….., cetăŃean român, ca 
reprezentant al C.L………, în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI”.   

  
Art. 4 - Se împuterniceşte dl. …………….. , primar al comunei ……………., cetăŃean român,  să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ……….....actele adiŃionale de modificare a Actului Constitutiv 
şi Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, anexate la prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 – În situaŃia în care reprezentantul Consiliului Local …………desemnat la art. 4 şi 5 

respectiv dl./d-na……………, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinŃat, interesele 
Consiliului Local vor fi reprezentate de următorii : 

 
     (1). Dl/d-na……………în calitate de …………… cetăŃean român, născut(ă) la data 

de……….la………, domiciliat(ă)în …………posesor al B.I./C.I.seria………nr…….., eliberat(ă) de 
………..la data de………,C.N.P…………………….. 

 
sau 

    (2). Dl./d-na……………………,în calitate de………….., cetăŃean român, născut(ă) la 
data………..la………., domiciliat(ă) în……….., posesor al B.I./C.I. seria……….nr………….., 
eliberat(ă) de…………….la data de………….,C.N.P………………… 

 



Art. 6 –  Se împuterniceşte dna. FELICIA MACSIM, consilier juridic în cadrul AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, cetăŃean român, născut la data 15.02.1975, domiciliat în municipiul 
Botoşani, str. Aleea Azurului, nr. 4, sc. A, ap. 9, posesoare a C.I. seria  XT nr. 179639,  eliberată de PoliŃia 
Botoşani, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi 
Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI” la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor 
de pe lângă Judecătoria Botoşani.  

 
Art. 7  -    AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI” va avea sediul în România, 

Botoşani, str. Calea NaŃională nr. 64 şi un patrimoniu iniŃial de 3000 RON.  
 
Art. 8  –    Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ………….. 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
_____________ 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
___________________ 

 
 
 
Nr. .... 
 
Adoptată în şedinŃa din data de ... 
Cu un număr de ... voturi din numărul total de ... consilieri în funcŃie 


