
 

R O M Â N I A           

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Distribuţie Gaz Timiş Est 

 

  Consiliul Local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

            Având în vedere: 

     -referatul nr.10.370/02.11.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţi, implementare 

proiecte, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului prin care propune  aprobarea asocierii Oraşului 

Făget prin Consiliul Local cu unităţi administrativ teritoriale din judeţ în vederea constituirii unei 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară care să aibe ca obiect de activitate dezvoltarea serviciului de 

alimentare a populaţiei cu gaze natural; 

 -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local Făget; 

-prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile art.5 – art.7 din Ordonanța de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile art.104 și art.135 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile cuprinse în anexele nr.1 și nr.2 ale Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-prevederile art.1 alin.(2) lit.f^1), alin.(3) și alin.(4), art.2lit.a) si lit.v), art.4, art.6, art.8 – art.10, 

art.29 şi art.33 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările următoare, 

          În temeiul art.11, art.12, art.13, art.36 alin.(2) lit.d) și e), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.c), art.62 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

           Art.1-(1) Se aprobă asocierea Orasului Făget prin Consiliul Local în vederea constituirii 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est, cu unităţile administrativ- 

teritoriale din judeţul Timiş prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est, este persoană 

juridică de drept privat și de utilitate publică, avand ca obiect de activitate înfiinţarea, organizarea, 

finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului de alimentare cu gaze naturale a 

localităţilor din judeţul Timiş, serviciul de alimentare cu gaze naturale fiind declarat serviciu de interes 

public judeţean. 

          Art.2- Se aprobă Actul constitutiv și Statutul asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie 

Gaz Timiş Est, conform Anexei nr.2 și Anexei nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est,va avea sediul în 

Comuna Mănăştiur, nr.298, jud. Timiş, evidenţiat conform extras de carte funciară nr.400696 nr.top 

326 Mănăştiur. 

          Art.4-(1) Se aprobă participarea Oraşului Făget prin Consiliul Local la constituirea patrimoniului 

inițial al Asociației cu sumele prevăzute în anexa nr.4. 

         (2) Se aprobă cotizaţia anuală a Oraşului Făget la susşinerea activităţilor asociaţiei, în 

cuantumul prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta.  

 



 

 

          Art.5-Se împuternicește Primarul Oraşului Făget să semneze în numele și pentru Oraşul Făget, 

Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est. 

  Art.6-Se numeşte Primarul Oraşului Făget ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Est. 

          Art.7-Se împuternicește doamna Calinescu Silvia, în calitate de avocat, să îndeplinească 

procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de 

pe lângă grefa Judecătoriei Timișoara.  

          Art.8-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează doamna Calinescu Silvia. 

          Art.9-Prezenta hotărâre se comunică: 

      -dosar hotărâri; 

    -Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

    -Doamnei Calinescu Silvia; 

    -primar. 

 

 

 

                                                                                    
             CONTRASEMNEAZĂ                                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                     SECRETAR            Prof. Ionel-Nicuşor Antoni 
                 Jr.Valentina Sita                
                                                                                                           
           
                     

 

  
  Nr._______/7 noiembrie  2018 

   SV/LL/4 ex. 

 

 

 

 

 


























































