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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui mandat special Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest 

 

 

  

Consiliul Local al Oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data 

29 aprilie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 30/P.H./21 aprilie 2022, iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai prin care propune acordarea unui mandat special Asociaţiei 

Intercomunitare Zona Nord-Vest ca urmare a solicitării asociaţiei cu nr.26/2022, 

înregistrată sub nr. 2022/11 aprilie 2022, avizat de Comisia Juridică, pentru administraţie 

publică locală, protecţie socială, sănătate şi familie  
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.2242 din 21 aprilie 2022 şi 

Raportul de specialitate al Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.2245/21 aprilie 2022, 

- faptul că, Orașul Valea lui Mihai, este membru al Asociației Intercomunitară 

Zona Nord-Vest, constituită în condițiile legii, în scopul reglementării, înființării, 

organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-

teritoriale membre,  

 - prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art.129, alin.(2), lit. d, alin. (7) lit. n,  art.139 şi art.196 alin.(1) lit. a din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se acordă mandat special Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, cu 

sediul în România, Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revoluției, nr. 2, CIF 

24456692, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita 

cu nr. 10/2008, să exercite, în numele şi pe seama Orașului Valea lui Mihai, atribuţiile, 
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drepturile şi obligaţiile în conformitate cu prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.2: În baza prezentului mandat, Asociaţia Intercomunitară Zona Nord-Vest 

va exercita, în numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai, următoarele:  

- atribuțiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art.8 alin.(3), art.9 şi art.22 alin. 

(3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art.8 alin.(3) lit. b-d, f-h şi art.9 alin.(1) lit. d, din 

Legea nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

- atribuțiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a, d
1
, d

2
, i-k,  

art. 9 alin. (2) lit. g, art.27, art.29 alin. (2) şi art.30 alin.(5) din Legea nr.51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.3: Mandatul special acordat Asociației, conform art. 1 și art. 2 din prezenta 

hotărâre se va exercita, de către Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară Zona 

Nord Vest, cu respectarea prevederilor legale și ale Statutului Asociației. 

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația 

Intercomunitară Zona Nord-Vest și Primarul Orașului Valea lui Mihai. 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

 Primarul Orașului Valea lui Mihai, 

  Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest 

  SC APĂ CANAL NORD VEST SA 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

 la dosar 

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

              Karsai József-Attila                                    SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Todor Maria  

 

Nr.39 din 29 aprilie  2022   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu:   11 voturi PENTRU 

                             4 ABŢINERI* 

* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la    

voturile împotrivă”   
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.39 din 29 aprilie 2022 

Nr 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile 

să efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
29/04/2022  

2.  Comunicarea către primar 04/05/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 04/05/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 09/05/2022  

5. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, 

după caz 
09/05/2022  
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