
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnrc,
privind aprobarea aderlrii UAT comuna Cfllnic gi UAT Comuna Logreqti la Asocia{ia de

Dezvoltare Intercomunitarl de utilit5(i publice pentru serviciul de alimentare cu
ap5 Ei de canalizare,ADIA" Gorj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avffnd in vedere:

Serviciul de Alimentare cu Apn gi de Canalizare ADIA Gorj, inregistrati la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 15236118.04.2022, inso(itI de Hotirirea Consiliului Local CAlnic
nr.15114.04.2021;

Serviciul de Alimentare cu Apn qi de Canalizare ADIA Gorj, inregistratl la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 17502109.05.2022. insofitl de Hotlrirea Consiliului Local Logreqti
nr.14125.03.2021;

Gorj;

Dezvoltare IntercomunitarI rrADIA" Gorj;

care s-a dispus inscrierea Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl ,TADIA' Gorj in Registrul
asocia{iilor qi fundafiilor al Judecltoriei Tg. - Jiu;

Dezvoltare Intercomunitarl de Utilitl(i Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apn qi

Canalizare ',ADIA' Gorj;

completirile ulterioare;

modificlrile gi completlrile ulterioare;

modificlri gi completlri prin Legea nr.24612005;

ale asociafiilor de dezvoltare intercomunitarl cu obiect de activitate serviciile de utilitlti
publice, cu modificlrile qi completirile ulterioare;

completirile ulterioarel

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr.57t20l9 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. I Se aprobd aderarea la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard de utilitali publice
pentru serviciul de alimentare cu api qi de canalizare ,,ADIA" GORJ, in calitate de membre,
a UAT comuna C6lnic qi UAT comuna Logreqti.



Art. 2 Se mandateazd domnul Primar - ec. Morega Costel Cosmin reprezentantul
Municipiului Motru in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de
utilitAti publice pentru serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare ,,ADIA" GORJ, sd

voteze in favoarea aderdrii la ADIA Gorj a UAT comuna C6lnic qi UAT comuna Logreqti.

Art. 3 Se imputernicegte domnul Primar - ec. Morega Costel Cosmin - reprezentantul
Municipiului Motru in Adunarea Generald a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard de

utilitali publice pentru serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare ,,ADIA" GORJ, sd

semneze in numele qi pe seama municipiului Motru, Actul adilional la Statutul Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitard de utilitAli publice pentru serviciul de alimentare cu apd qi de

canalizare,,ADIA" GORJ, ce se va incheia ca urmare a aderdrii la Asociatie a UAT comuna
C6lnic 9i UAT comuna Logre;ti.

Art. 4 Se imputernicegte domnul Slesingher Bogdan, av6nd C.l. seria GZ nr. 634554,
domiciliat in Bumbeqti Jiu, strada Gdrii, bloc l, scara A, etaj 3, apartament 15, jude{ul Gorj,
sd desfdgoare formalitdlile de modificare a Actului constitutiv ;i Statutului la Registrul
asociafiilor 9i fundatiilor de pe ldngd grefa Judecdtoriei Tdrgu Jiu.

Art. 5 Prevederile hotlrdrii vor fi duse la indeplinire de domnul ec. Morega Costel Cosmin
- Primarul Municipiului Motru, reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generald a

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard,,ADIA" Gorj.

Art. 6 Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului
Judefului Gorj qi Asociafiei ADIA Gorj.

,|cpasti hotlrdre a fost adoptati in gedintra ordinar6 a C.L. Motru
cu un nr. de ..1.,&oturi pentru,....:-. vot impotrivi, ....=...... ablineri, exprimate

din nr. total ae ..1.L.. consilieii prezenli la gedinla gi din totalul de l9 consilieii in funcfie.
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