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privind alegerea Preqedintelui Asocia{iei

Adunarea Generali a Asociatilor,
avAnd in vedere:

- Prevederile Capitolului VII - Conducerea Asocialiei din Actul constitutiv al Asocia{iei coroborate cu
prevederile art. 10 lit. a) din capitolul IV Asociafii qi cele ale art. 15 din capitolului V- Adunarea general[ a
Asociaf iei din Statutul Asocialiei, respectiv :

,, Art. 15 Adunarea generald alege dintre membrii sdi preqedintele Asocialiei care are atribuliile prevdzute tn
prezentul Statut Si care reprezintd Asocialia in raporturile cu terlii, cu exceplia situaliilor in carZ se prevede
expres altfel",

raportat la prevederile art. 91 (5) din O.U.G. nr, 5712079 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
complet[rile ulterioare, respectiv:
- art.9l (5) ,, Adunarea generald alege dintre membrii sdi preSedintele asocialiei de denoltare intercomunitard",
ale art. 132 ;i art. 175 privind reprezentarea jtdelului, comunelor, oraselor Si municipiilor in adunarea

generald a asocialilor de demoltare intercomzmitard ,

la Dispozilia primarului municipiului Carei nr. 502/07.12.2020 privind numirea viceprimarului municipiului
Carei ca gi reprezentant al UAT Municipiul Carei in Adunarea GeneralS a Asociafiei de Dezvbltare
lntercomunitar[ pentru servicii in sectorul de api gi api uzatii din judeful Satu Mare" gi Dispozitia primarului
Comunei Santdu nr.20112020 privind delegarea reprezentatului UAT Santdu in adunirile generale a ADI ap[-
canal judelul Satu Mare,
gi la validarea mandatelor primarilor qi pregedintelui Consiliului Judelen Satu Mare in urma alegerilor locale din
27.09.2020,
lu6nd in considerare rezultatul votului privind alegerea Pregedintelui Asociafiei, consemnat in Procesul verbal al
gedinfei Adun[rii Generale a Asociafilor din data de 09.02.2021,

in temeiul art.l6 alin. (2) lit.l din Statutul Asociatiei,

HorARAgrE:

Art.l incepdnd cu data de 09.02.202I pregedintele ales al ,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar[
pentru servicii in sectorul de ap[ gi api uzati din jude{ul Satu Mare", este domnul PATAKI Csaba.
reprezentantul Judelului satu Mare in Adunarea Generali a Asociatiei.

Art.2 Orice alte hotdrdri contrare prezentei se abrogl.

Art.3 Prezenta hotdr6re se comunici membrilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii
in sectorul de apI 9i api uzat[ din judeful Satu Mare pentru indeplinirea procedurii prevazuti la art. 2I, alin. 2,
din Statutul Asociafiei gi operatorului regional APASERV satu Mare S.A.

Satu Mare. la 09.02.2021
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