ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 34 din 21 iulie 2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în
Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati
publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile
Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negresti-judeţul Vaslui (APC VASLUI)
având în vedere:
- adresa ADI-APC nr.298/14.07.2021, inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub nr.
3609/14.07.2021, referatul de aprobare al Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
specialitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
nr. 910579/13.07.2021 privind ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de
canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru AQUAVAS S.A. Vaslui, județul Vaslui;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului
– cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv si Statutul ADI - APC VASLUI, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr. 1727/14.12.2010 încheiat între ADI – APC Vaslui și Aquavas S.A. Vaslui, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. a) , alin. (3) lit. d), art. 132, art.
139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se acorda mandat special domnului RADU VALERICĂ- reprezentantul comunei
Rebricea în Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui de
Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti- Judetul Vaslui, sa voteze hotărîrea privind aprobarea tarifului
unic ajustat cu rata inflației pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în
aria de operare a Aquavas S.A. Vaslui, conform avizului Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 910579/13.07.2021.
Art.2. In situatia in care reprezentantul comunei Rebricea, de mai sus, se afla in
imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele UAT Rebricea vor fi reprezentate de
domnul Mihaila Neculai, in calitate de viceprimar al comunei Rebricea.
Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui de
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Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti- Judetul Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul
prevazut de lege.

Rebricea, 21 iulie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

 …………………………….…
Eugenia-Dumitrița Cojocea

 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în Adunarea
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrestijudeţul Vaslui (APC VASLUI)

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei Rebricea, are la baza necesitatea adoptarii
unei hotarari, prin care sa se acorde un mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în
Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui de Utilitati
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si
orasul Negresti- Judetul Vaslui, respectiv initiatorului acestui proiect, sa voteze hotărîrea privind
aprobarea tarifului unic ajustat cu rata inflației pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu
apă și canalizare în aria de operare a Aquavas S.A. Vaslui, conform avizului Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
nr.
910579/13.07.2021.
Conform prevederilor art. 42 alin. 3, lit d) din Statutul ADI-APC si cu respectarea
prevederilor H.G. nr. 855/2006 pentru aprobarea actului constitutiv –cadru si a statutului- cadru ale
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu
modificarile aduse prin H.G. nr. 742/2014: “aprobarea stabilirii, ajustării și modifiării prețurilor și
tarifelor propuse de operator, de la data la care Asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif
unic„- este prevăzută ca atribuție a Adunării generale a Asociației și conform art.47 alin. (1): ”
Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.42 alin.3
lit. d nu pot fi votate de reprezentantii asociatiilor in Adunare Generala a Asociatiei decat in baza
unui mandat special , acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a
asociatului al carui reprezentant este.”
Tinand cont de prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului
Vaslui de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare si în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. a) , alin. (3) lit. d),
art. 132, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea
prezentului proiect de hotarare, motivat de legalitatea si oportunitatea acestuia, in forma prezentata de
initiator.

16 iulie 2021
Viceprimar,
Mihăilă Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în Adunarea
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrestijudeţul Vaslui (APC VASLUI)
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea proiectului de hotarare s-a facut in baza adresei Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară a județului Vaslui (ADI-APC), cu

nr.298/14.07.2021, inregistrata la Primaria

comunei Rebricea sub nr. 3609/14.07.2021 prin care ni s-a adus la cunoștință faptul că Aquavas SA
Vaslui a solicitat aprobarea tarifului unic ajustat cu rata inflației pentru furnizarea serviciilor de
alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Aquavas SA Vaslui.
Conform prevederilor art. 42 alin. 3, lit d) din Statutul ADI-APC, “aprobarea stabilirii,
ajustării și modifiării prețurilor și tarifelor propuse de operator, de la data la care Asociații hotărăsc
trecerea la un sistem de tarif unic„- este prevăzută ca atribuție a Adunării generale a Asociației și
conform art. 47 alin. 1, este necesar acordarea unui mandat special acordat reprezentantului unui UAT,
prin hotarare a Consiliului local al comunei Rebricea.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
REBRICEA, în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati
publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad,
Huși și orasul Negresti-judeţul Vaslui (APC VASLUI), in baza art. 129 alin. (1), alin. (2 lit. „a“,
alin. (3) lit. „d”, art. 132, art. 139 alin. (3), lit. „g“, şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
16 iulie 2021
P R I M A R,
Ing. Radu Valerică

