
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Nucet în Adunarea

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 23.11.2020, având în
vedere:

– referatul de aprobare al dnei. Ing. Luisa Marioara Bărboiu, primar, înregistrat la nr.
9160/17.11.2020;

– raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet înregistrat sub nr.
9158/17.11.2020;

– Prevederile art. 16, 17 și 21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa
Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile H.G nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la H.G 855/2008 pentru
aprobarea Actului constitutiv – cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilități publice;

– prevederile art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

– rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Nucet;

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se acordă mandat special domnului Ungureanu George Emilian, viceprimarul comunei
Nucet ca reprezentant al UAT Nucet, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița, să
voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

- dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase
după lichidare.

- aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retrageri și excluderii unor membri
din Asociație;

- aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și
modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi
sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de Consiliul
Director al Asociației;

- aprobarea   unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute
în contractul de delegare ;

- aprobarea strategiei tarifare;
- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de

la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;
-  aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidate și amortizate
pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul Director;
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana mandatată

iar comunicarea se face prin grija secretarului general al comunei Nucet .
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