
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea actelor adi ionale de modificare a Actului Constitutiv i Statutului  ADIL Maramure i

mandatarea Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i Raportul de
specialitate al Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

Pe baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, ale Legii nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;

zând Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 67/18.10.2001 privind asocierea jude ului  Maramures,
prin Consiliul Jude ean Maramures, Hotarârea nr 23/12.02.2008 privind însu irea Actului Constitutiv i Statutului
Modificat al asociatiei de dezvoltare intercomunitar  ADIL Maramure  la care jude ul Maramure  este membru asociat;

În temeiul prevederilor art.  13, art. 91 alin. (3) lit. d) i e), alin. 6 lit. c) i art. 102 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  actele aditionale de modificare a Actului Constitutiv i Statutului ADIL Maramure ca urmare
a modific rii reprezentan ilor membrilor asociati, conform anexelor 1 i 2, care fac parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se împuternice te domnul MIRCEA MAN, Pre edintele Consiliului Jude ean Maramures, cet ean
român, n scut la data de 26.11.1962 în localitatea Rohia, jude ul  Maramure , domiciliat în Baia Mare, B-dul Republicii
nr. 56/40, judetul Maramures, CNP 162112624 0031, posesor  al C.I. seria   MM  nr.  013096, eliberat de Poli ia Baia
Mare la data de 31.03.2000, s  voteze i s  semneze în numele i pe seama Consiliului jude ean Maramure  actele
aditionale privind modific rile Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar   ADIL Maramure .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- A.D.I.L. Maramure  si tuturor membrilor asociati;
- Domnului Mircea Man.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

    Constrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                              Dumitru Dumu a

Baia Mare, 15 iulie 2008
Nr. 117



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

            Anexa nr. .1
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 117 din 15 iulie 2008

ACT ADI IONAL Ia ACTUL CONSTITUTIV
al

ASOCIA IEI PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE  A
JUDE ULUI MARAMURE

Capitolul VII.
ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL

La Conducerea Asocia iei  se modifica aliniatele
- „Dl Vaier Barbuloviciu " se înlocuie te i va avea urm torul con inut  „Dl.  Dorin Pasca, numit de

Consiliul Local al ora ului Baia Sprie  ",
- „Dl Nicolae Bindiu" se inlocuieste si va avea urm torul con inut  „Dl. Alexandru Dragos, numit de

Consiliul Local al ora ului Cavnic",
- „Dl Petru Butean " se inlocuieste si va avea urm torul con inut „Dl. Dorinei Vasile Alb, numit de

Consiliul local al ora ului Somcuta Mare",
- „Dl Vasile Ardelean" se înlocuie te si va avea urm torul con inut  "Dl Lucian Morar , numit de Consiliul

local al ora ului Ulmeni ",
- "Dl Trif Alexandru" se inlocuieste si va avea urm torul con inut „Dl Felician Ciceu , numit de Consiliul

local al comunei Dumbravita",
- "Dl Kovacs Marinel " se inlocuieste si va avea urm torul con inut "dl Man Mircea, numit de Consiliul

Jude ean Maramure  "
La Administrarea asocia iei
Aliniatul "Consiliul Director care va conduce si administra asocia ia va avea urm toarea componenta "-se
modifica la aliniatele 1 si 4:
1. va avea urm torul con inut "1. Dl Mircea Man, Pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure  "
Dup  Art VIII, la Paragraf ASOCIA II
Se modifica la asocia ii:
-"Ora ul Baia Sprie" si va avea con inutul" ora ul Baia Sprie , prin Pasca Dorin "
-"Ora ul Cavnic" si va avea con inutul " ora ul Cavnic , prin Dragos Alexandru"
-"Ora ul Somcuta Mare"si va avea con inutul " ora ul Somcuta Mare , prin Alb Vasile Dorinel
-"Ora ul Ulmeni "si va avea urm torul con inut " ora ul Ulmeni, prin Lucian Morar "
-"Comuna Dumbravita"si va avea urm torul con inut "comuna Dumbravita, prin Felician Ciceu",
-"Jude ul Maramure "    si va avea urm torul con inut " jude ul Maramure  , prin Man Mircea"



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

            Anexa nr. .2
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 117 din 15 iulie 2008

Act adi ional Ia
STATUTUL ASOCIA IEI PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDE ULUI

MARAMURE

CAPITOLUL V -ORGANELE ASOCIA IEI
Adunarea Generala a Asocia iei
La art 15 se modifica la aliniatele
-"Dl Barbuloviciu Vaier " si va avea urm torul con inut "DI Pasca Dorin , numit de Consiliul Local al ora ului
Baia Sprie
-"DI Bindiu Nicolae"si va avea urm torul con inut" Dl Dragos Alexandru, numit de Consiliul Local al ora ului
Cavnic"
-"Dl Buteanu Petru Ioan " si va avea urm torul con inut" Dl Alb Vasile Dorinei, numit de Consiliul Local al
ora ului Somcuta Mare ",
-"Dl Ardelean Vasile " si va avea urm torul con inut" Dl Morar Lucian , numit de Consiliul Local al ora ului
Ulmeni ",
-"Dl Trif Alexandru " si va avea urm torul con inut " Dl Ciceu Felician, numit de Consiliul Local al comunei
Dumbravita "
-"Dl Kovacs Marinel” si va avea urm torul con inut "Dl Man Mircea, numit de Consiliul Jude ean Maramure  "
Consiliul Director
La art .24. se modifica aliniatele 1 si 4 si vor avea urm torul con inut:
"1.D1. Man Mircea „ Pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure  "
"4. Dl Dragos Alexandru , membru, primar al ora ului Cavnic "

La Capitolul VIII Dispozi ii Finale la paragraf ASOCIA II
Se modifica la asocia ii:
-"Ora ul Baia Sprie" si va avea con inutul " ora ul Baia Sprie , prin Pasca Dorin "
-"Ora ul Cavnic" si va avea con inutul " ora ul Cavnic , prin Dragos Alexandru"
-"Ora ul Somcuta Mare" si va avea con inutul " ora ul Somcuta Mare , prin Alb Vasile Dorinel
-"Ora ul Ulmeni "si va avea urm torul con inut " ora ul Ulmeni, prin Lucian Morar "
-"Comuna Dumbravita"si va avea urm torul con inut "comuna Dumbravita, prin Felician Ciceu",
-"Jude ul Maramure "    si va avea urm torul con inut " jude ul Maramure  , prin Man Mircea"


