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HOTĂRÂREA NR. 36 

privind aprobarea aderării comunelor Adășeni și Roma 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani” 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 23.09.2021,  

 

având în vedere adresa nr. 11463/02.09.2021 a ADI „AQUA Botoșani”, 

analizând referatul de aprobare nr. 4318/08.09.2021, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1-3 din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 

de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, art. 13, art. 16 alin. 2 lit. h și art. 32 alin. 1 din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”, art. 89, art. 129 alin. 7 lit. n, 

alin. 9 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

           

Art. 1 Se aprobă aderarea comunelor Adășeni și Roma la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA Botoșani”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

Botoșani” prin Actul adiţional nr. 11/2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuterniceşte președintele ADI AQUA Botoșani, dl. Dorin Birta, să semneze în 

numele și pe seama comunei Nicșeni Actul adițional nr. 11 la Statut, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 

la prezenta hotărâre, pentru autentificare/atestare și înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor – 

Judecătoria Botoșani. 

Art. 4. Se împuterniceşte dna. Felicia Macsim, consilier juridic în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoşani”, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoşani” în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor – Judecătoria Botoșani. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

             Holoc Ioan                    Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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