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CONVOCATOR

Subscrisa "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in
sectorul de api 9i api uzatai din judelul Satu Mare, prin pregedintele Asocialiei, d-nul
Pataki Gsaba,

in baza prevederilor art. 19, alin. (1) Si (2) din Statutul Asociafiei gi a dispoziliilor
art' 21* alin. (5) din O.G. nr. 2612000 privind asocialiile gi fundafiile, cu modificdrile si
completerile ulterioare, Si a Deciziei Nr.1l2o22 a Consiliului Director,

Conform prevederilor din Decizia Consiliului Director al Asocialiei nr. S12O2O
privind Regulamentul de desfdgurare a Adundrilor Generale ale Asociafiei, prin utilizarea
votuf ui prin mijloace electronice de transmitere a datelor, convoaci Adunarea Generald a
Asocia{ilor pentru data de 08.04.2022, cu urmdtoarea ordine de zi:

ORDINE DEZI:

1. Proiect de hotirAre privind acordarea avizului consultativ pentru Studiului de
Fezabilitate revizuit al Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api gi apd
uzatd din judetul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, in perioada2014-2020.

NOTA:

1. Materialele aferente Ordinii de zi propuse vor fi postate odati cu convocatorul pe site-ul
Asocialiei gi pot fi consultate la urmdtoarea adresa: http://adi-apa-satumare.ro.
2.Eventualele propuneri de modificare/completare a proiectelor de hotdrdri pot fi transmise pAnd la
data de 20.02.2022la urmitoarea adresd de mail: tavi lazin@vahoo.com.
3. Votul va fitransmis electronic la adresa de mail tavi lazin@vahoo.com. pdni la data gedinlei pe
modelul de buletin de vot anexat la proiectul de hotirAre.
4. Dupi acest termen , in cazul netransmiterii votului, se consideri ca vot favorabil pentru toate
punctele inscrise pe ordinea de zi, prin aprobare tacitd.
5. Hotirdrile, odati adoptate prin aceasti procedurS, vor fi semnate gi postate pe site-ul Asocialiei
gi vor intra in vigoare la data publicdrii.
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