FEDERATIA ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DIN DOMENIUL APEI
Str. Unirii, nr.3 , Zalău, Sălaj, România,450047, Cod fiscal: 38688536
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: federatia.fadida@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.10/11.05.2022
privind modificarea Statutului
Federaţiei Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei

Adunarea Generală a Asociatilor, întrunită în şedinţă la data de 11.05.2022, având în vedere:
- Prevederile art. 21 alin (2) lit. f si art 23(1) din OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
modificată şi actualizată;
- Prevederile art.15(1), art.17 lit.i și art 28(1) din Statutul Federației;

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se modifică art. 16 din Statut, astfel:
Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Federaţiei, care reprezintă Federaţia în
raporturile sale cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile administraţiei centrale, cu
operatorii serviciilor din domeniul de activitate, cu alte asociaţii, fundaţii, federaţii, alte organizaţii
nonguvernamentale, cu instituţiile bancare precum şi cu alte organizaţii şi instituţii, în vederea
realizării scopului şi obiectivelor Federaţiei, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Mandatul președintelui este de 4 ani. Preşedintele Federaţiei va beneficia de o indemnizaţie lunară
stabilită prin hotărâre a Adunării Generale. Mandatul președintelui este de 4 ani.
Art.2. Se modifică art. 15 alin. (3) din Statut, astfel:
Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, preşedintelui
Federaţiei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii lor.
Art.3. Se modifică art. 19 alin. (4) din Statut, astfel:
Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. Procesele-verbale vor fi aduse la cunoştinţa
membrilor asociaţi prin publicarea acestora pe pagina de internet a Federaţiei, în termen de 10 zile
calendaristice de la data şedinţei.
Art.4. Se modifică art. 19 alin.(9) din Statut, astfel:
Hotărârile Adunării Generale a Federaţiei se consemnează într-un registru de hotărâri, care se
păstrează la sediul Federaţiei şi vor fi aduse la cunoştinţa membrilor asociaţilor prin publicarea
acestora pe pagina de internet a Federaţiei, în termen de 15 zile.
Art.5. Se modifică art. 20 alin. (5) lit.a. din Statut, astfel:
a. Pierderea calității de membru al Federației sau cea de salariat în cadrul unei Asociații membre a
Federației;
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Art.6. Se modifică art. 21 lit.j) din Statut, astfel:
În cadrul şedinţelor, procesele-verbale se întocmesc prin grija secretarului şi se semnează de
preşedintele Federaţiei. Deciziile Consiliului Director se aduc la cunoştinţa Adunării Generale şi se
consemnează într-un registru de decizii, care se păstrează la sediul Federaţiei.
Art.7. Se modifică art. 28 alin. (1) din Statut, astfel:
Prezentul Statut poate fi modificat de către Adunarea Generală a Federaţiei, la propunerea
Consiliului Director sau a membrilor săi, prin acte adiţionale semnate de preşedintele Federaţiei.
Art.8. Se modifica art. 20 alin. (3) pct.2-5 din Statut, astfel:
2. ANDREI COTETIU, cetățean român, domiciliat în Mun. Timișoara, Ale. Poiana Ruscă
nr.9,Sc.A, Et.1, Ap.5 , Județul Timiș, titular al C.I., seria TZ nr. 582622, eliberată de
SPCLEP Timișoara, la data de 17.03.2020, CNP 1851126245038 reprezentant al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș - vicepreședinte al Federaţiei;
3. IOAN FULEA , cetățean român, domiciliat în Alba Iulia str. Emil Racoviță, nr.2A, Județul
Alba, titular al C.I., seria AX nr.817980, eliberată de SPCLEP Alba, la data de 27.07.2021,
CNP 1710717011100 reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBAvicepreședinte al Federaţiei;
4. STOICA BOGDAN, cetățean român, domiciliat în Mun. Tîrgoviște, Ale. Prof. Alexandru
Vasilescu nr.4, Bl.28, Sc.A, Et.1, Ap.5 Județul Dîmbovița, titular al C.I., seria DD nr. 740030
eliberată de SPCLEP Dîmbovița, la data de 21.10.2014, CNP 1691119151837, reprezentant al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița- vicepreședinte al Federaţiei;
5. IULIAN JELEA, cetățean român, domiciliat în sat Rediu Aldei, Comuna Aroneanu,
Județul Iași, titular al C.I., seria MZ nr. 867981, eliberată de SPCLEP Iași, la data de
05.03.2020, CNP 1700916390713 reprezentant al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași-ARSACIS - vicepreședinte al Federaţiei;
Art.9. Se modifica art. 23 alin. (1) din Statut, astfel:
(1) Controlul financiar intern al Federației este asigurat de 1 cenzor numit de Adunarea
Generală a Federației pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii
mandatului, și anume:
1. PFA Pop Viorica, cetățean român, domiciliat în Mun. Zalău, str. Sărmaș, nr.5, Județul
Sălaj, titular al C.I., seria SX nr.495363, eliberată de SPCLEP Zalău, la data de 17.09.2020,
CNP 2630918312968, expert contabil inregistrat la CECCAR cu nr. 8738/2008.
Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Federației.
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul Director.

PREŞEDINTE
Vasile Dărăban
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