
ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAl

HOTĂRÂREA NR.  43 /2018
PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „AQUA PREST
HUNEDOARA”,IN VEDEREA EXERCITARII CALITATII DE

AUTORITATE PUBLICA TUTELARA, PENTRU OPERATORUL
REGIONAL S.C. APA PROD SA DEVA

        Consiliul local al comunei   Tomesti ,judeţul Hunedoara
        Având in vedere:
- Adresa nr.323/2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest 
Hunedoara”, prin care se solicita acordarea mandatului special prevazut de 
art.10.alin.(5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 
exercitarii prerogativelor prevazute de art. 27 din acelasi act normativ;                
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si 
Canalizare nr.5400/2009 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
„Aqua Prest Hunedoara “ in calitate de autoritate delegata si SC Apa Prod SA 
Deva in calitate de Operator;
- Proiectul de hotărâre nr.37/27.11.2018 initiat de primarul comunei Tomesti cu 
privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara”,in vederea exercitarii calitatii de 
autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. APA PROD SA 
DEVA
- Expunerea de motive  nr.3/43 din 27.11.2018 ,  raportul de specialitate nr. 4/43
din 27.11.2018  privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Aqua Prest Hunedoara”, in vederea exercitarii atributiilor de 
Autoritate tutelara a Operatorului Regional SC Apa Prod SA Deva, precum si 
avizul favorabil al  comisiei  de  specialitate pentru  pentru programe de 
dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 
servicii si comert  din cadrul consiliului local Tomesti  inregistrat sub nr. 5/43 
din 19.12.2018   
            In conformitate cu prevederile:
- art.10 alin.(5) si art.27 alin.3 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilitati publice , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua 
Prest Hunedoara”;                                                                                                    
In temeiul prevederilor art.36 alin. (1) si (2) lit.a), art.45 alin.(1) si art.115 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE :



Art.1. Se acorda un mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„Aqua Prest Hunedoara”, cu sediul in Municipiul Deva,  P-ta Unirii, nr.9, 
judetul Hunedoara, sa exercite, in numele si pe seama comunei  Tomesti , 
calitatea de autoritate publica tutelara pentru operatorul regional SC Apa Prod 
SA Deva, caruia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apa si 
canalizare in baza contractului de delegare nr.5400/2009.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl.Vasiu 
Adrian-Viorel ,primarul comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si  potrivit  Legii  
contenciosului administrativ  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si 
completarile ulterioare 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- Primarului comunei Tomesti 
- Institutiei Prefectului-Judetul Hunedoara;
- ADI ,,Aqua Prest Hunedoara”;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZA
           Olar Tania                                                               SECRETAR,

                    Giurgiu Sanda 
      

        Tomesti 20.12.2018

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de:
_8___ voturi „pentru” ( lipseste motivate dl.Florea Florin-Dorin)  ; -  voturi „împotrivă”,  -
abţineri.




