
 
HOTĂRÂREA NR.285 

privind aprobarea modificării și completării Statutului  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța” 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

•    Proiectul de hotărâre nr.296/21.10.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.57769 din 20.10.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R57769 din data de 16.11.2020; 

• Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța” nr.77/06.10.2020 înregistrată la se-

diul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.55214/06.10.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.153/03.11.2008 privind aprobarea participării Municipiului Mangalia în cadrul Asociației 

de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”APĂ – CANAL 

CONSTANȚA”; 

•  Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare ”Apă-Canal Constanța” 

actualizat cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la Actul adițional nr.17/26.04.2017; 

•  Prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

•  Prevederile H.G. nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  Prevederile H.G. nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 

octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, modificată prin H.G. nr.935/2020; 

•  Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

•  Prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modifică-

rile și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art.20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal 

Constanța” cu alin.(8), astfel: 

 

               (8) ”Ședințele Adunării Generale a Asociaților se pot desfășura și prin sisteme multimedia, fără a fi necesară 

prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către 

Asociație, până la ora desfășurării ședinței, prin serviciul de curierat sau prin email la adresa 

office@adiapacanalct.ro.” 

 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, 

Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, 

și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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