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CONVOCATOR

Subscrisa "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in
sectorul de api gi api uzati din judelul Satu Mare, prin pre$edintele Asociafiei, d-nul
Pataki Csaba.

in baza prevederilor art. 19, alin. (1) Si (2) din Statutul Asocialiei gi a dispoziliilor
O.G. nr. 2612000 privind asociatiile gi fundatiile,

Convoaci Adunarea Generali a Asociatilor pentru data de 09.02.2021, ora 1'l
in sala mare de gedinte din incinta Consiliului Judelean Satu Mare, cu urmdtoarea

ORDINE DEZIl.

Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru servicii in sectorul de api gi apd uzati din judelul Satu Mare;

Proiect de hotdrdre privind alegerea membrilor Consiliu Director al Asocialiei de
Dezvoltarq Intercomunitari pentru servicii Tn sectorul de apd gi apd uzatd din judelul
Satu Mare;

Proiect de hotdrAre privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd gi apd uzatd din judelul
Satu Mare;

Diverse: Prezentarea stadiului de implementare a Proiectului de investi{ii cu
finan{are din POIM 2014-2020 gi a planului de achizilii aferent acestuia.

. in vederea asiguririi cvorumului necesar desfigurdrii , daci din motive intemeiate membrii de
drept(primarul) ai asocialilor nu pot participa la Ad general5, potrivit ART.10, alin .(8) din Legea
51/2006-republicati acegtia ,,pot delega calitatea de reprezentant la gedinta Adundrii generale a
Asocia(iei, prin Dispozifie."
in acest context, reprezentantul delegat va aduce gi va anexa la figa de prezenli un exemplar in
original al Dispoziliei.
Materialele aferente Ordinii de zi se pot consulta pe site-ul Asocialiei : adi-apa-
satumare.ro
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