
                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

      

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.2 din 19.03.2020 
 

privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani în calitate de 

membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE 

GAZ TIMIȘ VEST 

 

 
Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, CIF 23062754, ales în condiţiile 

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _______ din data 

de ________.2020, având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr.1050/19.03.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.____/____2020 prezentat de doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.86/27.11.2019 privind aprobarea 

constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DISTRIBUȚIE GAZ 

TIMIȘ VEST”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Valcani nr.49/30.09.2019 privind aprobarea 

aderării comunei Valcani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest; 

- prevederile Hotărârii Consiliul Județean Timiș nr.262/31.10.2018 privind aprobarea 

constituirii „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ 

TIMIȘ VEST”, hotărâre înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4137/12.11.2018 ; 

- Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau Mare în 

dosarul numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 precum și Încheirea 

Civilă pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul mai sus menționat în camera de 

consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă de Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată de 

către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul mai sus menționat în camera de consiliu din data de 

20 august 2019 și înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest în 

Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din data de 14 iunie 

2019; 

- prevederile art.136 alin.2 şi alin.4 din Constituţia României nr.1/2003, republicată; 

- prevederile art.5-7 și art.20-27
2
 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile 

și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, precum și anexele nr.1-2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv cadru și al statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

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

ulterioare; 

- dispozițiile art.1 alin.2 lit.f
1
, art.1 alin.3-4, art.2 lit.a și lit.v, art.4, art.6, art.8 – art.10, 

art.29 si art.33 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.104, art.135 și altele din Titlul II-Gazele naturale din Legea nr.123/2012 a 

energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.21, art.24-25 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- prevederile art.19 alin.1 lit.a, art.20 alin.1, art.30, art.35 și art.41 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art. 129 alin.2 lit.e, art.129 

alin.9 lit.c, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, 139 alin.3 lit.f, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 

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 aprobă aderarea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Valcani, în calitate de 

membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest, o entitate 

juridică fără scop patrimonial, cu sediul social stabilit în Comuna Tomnatic, Sat Tomnatic numărul 

258, județul Timiș, având Cod de Înregistrare Fiscală 41682762, prin director Buduran Andra și 

participarea acesteia cu o cotizație anuala care va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a 

Asociaților.  

 

Art.2. Se aprobă mandatarea domnului TOMA CORNEL, având calitatea de primar al 

Comunei Pesac, de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Distribuție Gaz Timiș Vest în favoarea aderării Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Valcani 

în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș 

Vest. 

 

Art.3. Se împuternicește doamna Calinescu Silvia, în calitate de avocet, în vederea 

efectuării tuturor demersurilor necesare aferente operării modificării structurii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest prin aderarea noului membru asociat 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valcani în cadrul Registrului Special aflat la grefa 

Judecătoriei Sânnicolau Mare. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al Unității 

Administrativ Teritorială Comuna Pesac către Instituția Prefectului județului Timiș, Consiliilor 

Locale ale celorlalți membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș 

Vest, Primarului Comunei Pesac și doamnei avocat Călinescu Silvia. 

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează doamna Calinescu 

Silvia, în calitate de avocat, domnul primar Toma Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, 

impozite și taxe, precum și Compartimentul Achiziții publice și Transport public din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 
Art.6. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 
 

 

 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                   Secretar General U.A.T.,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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