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Anexa nr. 2

Modificări

ale Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C.
Suceava), autentificat sub nr. 4234/26.09.2008 de Biroul Notarului Public Petru
Atănăsoaie, modificat şi completat prin Actele adiţionale autentificate sub nr.
299/28.01.2010, nr. 4331/24.11.2010, nr.1308/16.05.2012, nr. 183/22.01.2013 şi nr.
1420/17.04.2014 de Biroul Individual Notarial IVAŞCU ADELA, potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice

Art. I. Articolul 13 din Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava, se modifică şi va avea următorul cuprins :

,,Art. 13. - Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea
unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul
statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei
acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului
operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în
numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective.Pentru a vota hotărârea
de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei
au nevoie de un mandate special, prealabil, din partea unităţilor administrative-teritoriale
pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.”

Art. II. Articolul 20, aliniatele (3), (5), (6) şi (7) din Statutului Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) ş lit.j)-l) şi art.16 alin.(3)
lit.a),c),d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea
voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit,
adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi
mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a
doua convocare adunarea general a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de
numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor
prezenţi.
……………………………………………………………………………………………………

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul
favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare.

(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării
generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin
unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al
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reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei
prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut–cadru este necesar votul
favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa
unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un
alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre
a autorităţii deliberative a unităţii administrative-teritoriale asociate. ”

Art. III. Articolul 21, aliniatul (1) din Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava, se modifică şi va avea următorul cuprins :

,,Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi
votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui
mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este. ”

Preşedinte de şedinţă,
Sava Ilie Dănuţ


