
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.   11   / 2022 

privind  desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota  

în Adunarea Generala a  Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 28.02.2022 

 

 

Consiliul Local al oraşului Geoagiu; 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului Geoagiu nr. 14/08.02.2022 

privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in 

Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 28.02.2022, raportul 

de specialitate al consilierului juridic nr. 14/08.02.2022 precum si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 27/11.02.2022, 30/11.02.2022 și 33/11.02.2022.  

 

Având în vedere următoarele:  

- Decizia Consiliului de Administrație al SC Apa Prod SA Deva nr. 51/18.11.2021 privind 

propunerea de modificare a prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită la 

nivelul de 4,44 lei/mc, exclusiv TVA și a tarifului pentru canalizare – epurare la nivelul de 

3,95 lei/mc, exclusiv TVA pentru întreaga arie de operare a SC Apa Prod SA Deva 

- Avizul favorabil al  ANRSC  nr. . 916898/05.11.2021  pentru modificarea prețului și tarifului 

pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC 

Apa Prod SA Deva 

-  adresa nr. 13 /13.01.2022  ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest 

Hunedoara”, prin care se solicita acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Geoagiu în AGA 

la ADI AQUA PREST Hunedoara pentru a vota documentele aferente ordinii de zi; 

- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare nr. 5400 / 

05.05.2009  încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara “ în calitate de 

autoritate delegată și SC Apa Prod SA Deva în calitate de Operator; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 867 - 870 din Noul Cod civil;  

- art. 108 lit. ”b”,  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;   

-  Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;            

-  Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată; 

-  art. 16 alin. (3) lit. d) și f) si art. 21 alin (1) Statutului Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară 

„Aqua Prest Hunedoara”; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si (2) lit. ”a”, art. 139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. ”a” 

din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Â R E Ș T E 

 

              Art. 1.    Se desemnează în calitate de reprezentant al oraşului Geoagiu în cadrul Adunării 

Generale a  Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, care va avea loc în data de 28.02.2022, ora 10, 

desfășurată on-line,  domnul  Pușcașu Gabriel Doru, domiciliat în oraş Geoagiu, strada Sanatoriului, nr. 

31, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD, nr. 732918, eliberat de SPCLEP Orăștie, CNP 

1701014204369. 

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”, domnul Pușcașu Gabriel, de a vota 

”PENTRU” aprobarea documentele care fac obiectul ordinii de zi a ședinței AGA cu privire la aprobarea  



prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită  la nivelul de 4,44 lei/mc exclusiv TVA și 

a tarifelor pentru canalizare – epurare la nivelul 3,95 lei/mc exclusiv TVA pentru întreaga arie de operare 

a SC APA PROD SRL DEVA, în conformitate cu avizul ANRSC nr.  916898/05.11.2021  și a Deciziei 

Consiliului de Administrație al SC Apa Prod SA Deva nr. 51/18.11.2021. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

         Art.  4.   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituției Prefectului Județul  Hunedoara ; 

- Primarului oraşului Geoagiu ; 

- ADI AQUA PREST Hunedoara  

- Domnului  Pușcașu Gabriel Doru 

 

Geoagiu, 11.02.2022  

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


