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HOTARAREA NR. 145/24.11.2021

privind aprobarea aderärii comunei Sacele, jude�ul Constanta la Asocia�ia de Dezvoltare Intercomunitar� 

,AP� -CANAL" Constan�a

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în �edin�� ordinara din data de 24.11.2021, 

Avand in vedere:

Proiectul de hotarare nr. 27927/18.11.2021 privind aprobarea ader�rii comunei Sacele, judetul Constanta 

la Asocia�ia de Dezvoltare Intercomunitar� ,AP� -CANAL" Constanta; 

Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, dl. George Scupranr. 27926/18.11.2021 

Raportul de specialitate al serv. ADPP-Utilitati Publice nr. 27925/18.11.2021; 

Adresa Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� de utilitä�i publie pentru serviciile de ap� �i de 

canalizare Apa-Canal Constanta nr.771/03.11.2021, înregistrat� la Prim�ria ora_ului Ovidiu cu 

nr.983/08.11.2021; 
Avizul Comisilor de specialitate ale Consiliului Local Ovidiu;
Hot�rårea Consiliului Local nr. 150/21.11.2009 privind aprobarea particip�rii Consiliului local Ovidiu în 

cadrul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� de utilitä�i publie pentru serviciile de ap� �i de canalizare 

Apã-Canal Constan�a; 

>Hot�rârea Consiliului Local nr. 78/29.07.2009 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si 

Statutului Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Ap�-Canal Constan�a la care ora_ul Ovidiu este 

membru asociat; 

Actul Constitutiv _i Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Ap�-Canal Constanta, actualizat cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile art. 89, alin. (1) si alin. (2), art. 90, alin. (1) si art. 91 din OUG nr. 57/2019 privind codul

administrativ; 
OM MANI 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,e" si alin. (9), lit,",art, 139, alin. (), lit. ,f", precum si cele 

ie art. 196, alin. (1), lit. ,a" din OUG nr. 57/2019 privind codul adiministrativ, 
NSTAN CONSIL 

UL LOC



HOTÄRÄ�TE: 

Art. 1. Se aprobâ aderarea comunei Sacele, iudetul Constanta la Asocia�ia de Dezvoltare Interc 
Ap� - Canal Constanta" _i se împuterniceste dl. Scupra George, primarul ora_ului Ovdiu, p 
KZ nr. 163586, eliberat� de SPCLEP Ovidiu la data de 07.01.2014, s� semneze in numele �i pe seama o 

Ovidiu �i a Consiliului Local Ovidiu Actul Aditional la Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercoma 
-Canal Constan�a", încheiat ca urmare a aderärii unit�tilor administrativ-teritoriale de mai sus la ASO 

Ap� 

ia�ie. 

4. de imputernice_te reprezentantul Consiliului Local ovidiu in Adunarea Generalá a Asociaje 

Dezvoitare Intercomunitar� ,Apã - Canal Constanta", sä voteze în favoarea aprob�rii ader�rii comuner 

Judetul Constanta la Asocia�ia de Dezvoltare Intercomunitar� ,Ap� - Canal Constanta. 

d. de imputernice_te dna. Constantinescu Camelia, cetä�ean român, posesoare 
a C.I. seria z nr 

3/852 eliberat� de SPCLEP Constan�a la data de 18.02.2016, s� îndeplinesc� procedurile prevazute 
ue 

penru inregistrarea 
modific�ilor Statutului Asocia�iei la Registrul asocia�iilor _i funda�iilor de pe längà greta 

Judec�toriei Constan�a. 

Art. 4. Primarul, persoanele împuternicite în acest sens _i Direc�iile de specialitate din cadrul aparatulu 

propriu al Consiliului Local Ovidiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hot�räri. 

Secretarul ora_ului Ovidiu va 
comunica prezenta 

hot�râre Institu�iei 
Prefectului-jude�ul 

Constan�a, 

Asocia�iei De Dezvolatare 
Intercomunitar� de ap� _i canalizare ,Ap�-Canal 

Constan�a", 
serviciului ADPP 

Utilitati Publice din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu _i o va aduce la cunostin�� public�, în termenul legal. 

Prezenta 
hot�râre a fost aprobat� cu 

unanimitate de voturi pentru
voturi ,,pentru" de catre cei 17 

consilieri prezen�i din totalul de 17 consilieri locali alesi în func�ie. 
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