
HOTĂRÂREA NR. 260 
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi 
canalizare din judeţul Tulcea”, aprobate prin HCL nr. 348 din 08.12.2006 şi nr. 84 din 

29.03.2007 
 
 
 
Consiliul Local Tulcea întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2007 
 
 Examinând Proiectul de Hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa şi canalizare din judeţul Tulcea”; 
 Luând în discuţie Raportul prezentat de Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
„Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Tulcea” înregistrat sub nr. 
01/ 18.09.2007; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Tulcea nr. 348 din 08.12.2006 si nr.84 din 
29.03.2007 privind asocierea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea, la Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul 
Tulcea”; 

În baza prevederilor: 
• Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
• Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
• Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
• OG 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 246/2005, 
 

În temeiul art. 11,  art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 1,2 şi 6 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se modifică şi se completează Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul 
Tulcea”, prin Actul Adiţional nr. 1/2007, în forma prevăzută în Anexa 1 parte integrantă la 
prezenta Hotărâre. 
 
Art. 2 -  Se modifică şi se completează Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Tulcea”, prin Actul 
Adiţional nr. 1/2007, în forma prevăzută în Anexa 2 parte integrantă la prezenta Hotărâre. 
 



Art. 3 - Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea 
durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Tulcea”, aprobate prin Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 348 din 08.12.2006 şi nr.84 din 29.03.2007 se 
modifică şi se completează în mod corespunzător. 
 
Art. 4 - Se împuterniceşte Dl. Blejan George, Viceprimar al Municipiului Tulcea, 
reprezentantul Consiliului Local Tulcea în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din 
judeţul Tulcea” să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi  la 
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă 
şi canalizare din judeţul Tulcea”, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 parte integrantă la 
prezenta Hotărâre.  
 
Art. 5 -  Se împuterniceşte Dl. Hogea Constantin, Primar al Municipiului Tulcea, cetăţean 
român, născut la data de 06.09.1957, în Sat Cerna, Comuna Cerna, Judeţul Tulcea, CNP 
1570906364224, domiciliat în Tulcea, Str. Victoriei, Nr. 76, Bl. 1, Sc. A, Et. 3, Ap. 11, jud. 
Tulcea, posesor al C.I. seria TC, nr. 055614, eliberată de Poliţia Municipiului Tulcea, la data 
de 07.03.2002, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Tulcea, Actele Adiţionale 
anexate la prezenta Hotărâre. 
 
Art. 6 – De la data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecatoriei Tulcea, a 
Actelor Adiţionale anexate la prezenta Hotarâre, se revocă mandatul D-lui Blejan George, 
acordat prin Hotarârea Consiliului Local Tulcea nr. 84 din 29.03.2007 şi se numeşte în calitate 
de reprezentant al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul 
Tulcea” Dl. Hogea Constantin, Primar al Municipiului Tulcea. 

 
 Art. 7 - Se împuterniceşte Dna. Machedon Aurora, cetatean român, născută la data de 

23.10.1962 domiciliată in Tulcea, str. Rahovei, nr.41, jud. Tulcea, posesoare a CI  seria TC nr. 
123985, eliberată de Poliţia Municipiului Tulcea la data de 17.09.2004, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei „Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare in judetul 
Tulcea” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Tulcea. 
 
Art. 8 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

CONTRASEMNEAZĂ                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       SECRETAR,                                                                          CONSILIER, 
     Jr. BRUDIU MARIA                                                             JIPA CEZAR 
 
 


