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uorAnAREA Nr. 21 09.02.202r
privind alegerea membrilor Consiliului Director al Asociafiei
Adunarea Generall a Asociafilor,
avdnd in vedere:
- prevederile art. 22 alin.(l) qi a1in.(2) din Statutul Asocialiei qi ale art.2l* alin.(2) lit c) din Ordonanla
nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asocialii qi fundalii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
raportat la prevederile art. 9l alin. (6) din O.U.G. m.5712019 privind Codul administrativ, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare, respectiv:
(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asocialiei de demoltare intercomunitard qi
este format din preSedintele asocialiei de demoltare intercomunitard Si tncd cel pulin 4 membri aleqi
din rdndul membrilor adundrii generale a asocia[iei. Prin statut, asocialii pot sd prevadd qi un numdr
mai mare de membri, cu condilia ca numdrul total de membri in consiliul director, inclusiv
preSedintele, sd fie impar.
ale art. 132 qi art. 17 5 privind reprezentarea judetului, comunelor, oragelor gi municipiilor
generald a asocialilor de dezvoltare intercomtrnitare,

in adunarea

qi la Dispozilia primarului municipiului Carei nr. 502107.12.2020 privind numirea viceprimarului
municipiului Carei ca qi reprezentant al UAT Municipiul Carei in Adunarea Generali a AsociaJiei de
Dezvoltare Intercomunitar[ pentru servicii in sectorul de ap[ qi apd vzatd din judelul Satu Mare" qi
Dispozilia primarului Comunei Santiu nr.20112020 privind delegarea reprezentatului UAT Santdu in
adundrile generale a ADI apd-canal judelul Satu Mare,
ludnd in considerare:
- Hotdrdrea Asocialiei nr. 1109.02.2021 privind alegerea preqedintelui Asocialiei,
- prevederile art. 22 alin. (2) din Statutul Asociatiei, respectiv
,, PreSedintele Asocia{iei este ;i preSedinte al consiliului director"
- Rezultatul votului privind alegerea membrilor Consiliului Director al Asociafiei, consemnate in
Procesul verbal al qedinfei Adundrii generale a Asociafilor din data de 09.02.2018.08.2016,

in temeiul art.I6 alin. (2) lit. d din Statutul Asociatiei,

HOTARAgTE:

Art.l incepdnd cu data de 09.02.2021 componenta Consiliul Director al Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd qi api tnat6, din judelul Satu Mare este
urmdtoarea:

Dl.
Dl.
Dl.

PATAKI Csaba, preqedintele Consiliului Judelean Satu Mare
KERESKENYI G6bor, primar, Primdria Municipiului Satu Mare
KEIZER Ludovic, viceprimar, Primdria Municipiului Carei

D-na. FEDORCA Aurelia, primar, Primdria Oraqului Negre;ti-Oaq
FARCAU Adrian Ddnu!, primar, Primdria Oraqului Tdqnad
DUMA Ovidiu Marius, primar, Prim6ria Oraqului Ardud
PIRICSI Arthur, primar, Primdria Oraqului Livada

Dl.
Dl.
Dl.

Art.2 Durata mandatului, convenitd de asociafi, pentru membri Consiliului Director nominaliza{i
la art. I este de 4 (patru) ani.

Art.3

Prczenta hotdr6re va modifica, in mod corespunzdtor, prevederile referitoare la,,Consiliul
Director" din Actul Constitutiv al Asociatiei.
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Art.4 Orice alte hotdr6ri contrare prezentei

se abrogd.

Art.5 Prezenta hotdrdre se comunici persoanele nominalizatela art. 1 din prezentahotdrdre, cu
la membri Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in sectorul de apd gi api vzatd, din
judetul Satu Mare, pentru indeplinirea procedurii prevdzutd la art.2l, aLin.2, din Statutul Asociatiei gi
cu Operatorului regional APASERV Satu Mare S.A.
Satu Mare, la_09.02.2021
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Cod fiscal e55o695o, inscrisi in Registrul asocia$ilor gi fundatiilor de la grefa judec{toriei Satu Mare cu

