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HOTĂRÂREA Nr. 12/2018
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în
vederea exprimarii votului in Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judeţul Vaslui
având în vedere:
- adresele ADIV nr.98/12.02.2018 si 181/13.03.2018, inregistrate la Primaria comunei Rebricea
sub nr. 870/2018, respectiv nr.1551/2018, expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul
compartimentului de specialitate şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- nota de fundamentare intocmita de APC VASLUI cu privire la acordarea expresa, in prealabil, a
mandatului special catre reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatilor APC VASLUI;
- prevederile Actului Constitutiv si Statutul 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, cu modificarile si completarile ulterioare Statutului;
în conformitate cu:
- prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.. 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;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare
în temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „d” si alin (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (2) lit. “f”
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei REBRICEA in 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, si
anume domnului Radu Valerică, cetatean roman, nascut la data de 10.09.1960, in Draxeni, judetul Vaslui,
domiciliat in sat Draxeni, comuna Rebricea, judetul Vaslui, posesor al C.I. seria VS nr. 549658, eliberat(ă)
de SPCLEP Negresti, la data de 19.09.2012, sa aprobe in 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 – APC VASLUI in numele
si pe seama Comunei Rebricea, aderarea comunelor Zorleni, Botesti, Danesti, Dragomiresti, Pungesti,
Solesti si Stanilesti, judetul Vaslui, la 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 – APC VASLUI.
Art.2. In situatia in care reprezentantul comunei Rebricea, desemnat la art.1 de mai sus, se afla
in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele comunei Rebricea vor fi reprezentate de
domnul Mihaila Neculai, in calitate de viceprimar al comunei Rebricea, cetatean roman cetăţean român,
născut la data de 26.11.1975, la comuna Scheia, judetul Vaslui, domiciliat în comuna Rebricea, judetul
Vaslui, posesor al C.I. seria VS, nr. 556406, eliberată de SPCLEP Negresti la data de 07.11.2012.
Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica Primarului
comunei Rebricea, 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, SC Aquavas SA Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de
lege.

Rebricea, 30 martie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Vatavu Titi

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina - Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului

comunei REBRICEA, în vederea exprimarii votului in Adunarea Generală a Asociaţiei
pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu
apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judeţul
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 Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul
de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judeţul
Vaslui, respectiv initiatorului acestui proiect, in vederea aprobarii aderarii comunei Drinceni la ADIAPC Vaslui.
Conform prevederilor Statutului 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 de noi membri intra in atributiile Adunarii Generale a Asociatiilor , cu
urmatoarele precizari :
- art.47 alin. (1) prevede ca: ” Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei luate in exercitarea
atributiilor prevazute la art.42 alin.1 lit. j 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.”
Raportat la aceasta conditie, in vederea analizei si supunerii la vot in AGA ADI-APC Vaslui a
cererii de aderare a comunelor Zorleni, Botesti, Danesti, Dragomiresti, Pungesti, Solesti si
Stanilesti, judetul Vaslui, este necesara acordarea reprezentantului comunei Rebricea, a unui mandat
special, prin hotarare a Consiliului local al comunei Rebricea, in calitate de autoritate deliberativa .
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. 11, art. 36 alin. (2) lit. „d” si alin (6) lit. „a” pct.
14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare, motivat de legalitatea si
oportunitatea acestuia, in forma prezentata de initiator.

19 martie 2018
SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena
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la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei REBRICEA, în vederea exprimarii votului in Adunarea Generală a Asociaţiei
pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu
apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judeţul
Vaslui

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea proiectului de hotarare s-a facut in baza solicitării Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV), prin Nota de fundamentare
intocmita de ADI-APC Vaslui cu privire la acordarea expresa, in prealabil, a
mandatului special catre reprezentantul asociatului in Adunarea

Generala

a

Asociatiilor ADI-APC Vaslui.
Conform prevederilor Statutului ADI-APC, aprobarea de noi membri intra in
atributiile Adunarii Generale a Asociatiilor.Pentru a fi analizata si supusa la vot cererea
de aderare a comunelor Zorleni, Botesti, Danesti, Dragomiresti, Pungesti, Solesti si
Stanilesti judetul Vaslui in AGA

ADI-APC Vaslui, este necesar acordarea

reprezentantului comunei Rebricea, a unui mandat special, prin hotarare a Consiliului
local al comunei Rebricea, in calitate de autoritate deliberativa.
Ținând cont de cele precizate și cu încadrarea în prevederile art. 10 alin. (5) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 11, art. 36 alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată
de inițiator.

19 martie 2018
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

