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      PROIECT DE   HOTĂRÂRE NR.  40 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna  Păușești 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în 

vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul 

Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului 

Asociației, cu modificarile și completările ulterioare 

 

  

  Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

extraordinară din data de 23.08.2021, la care participă un număr de… consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr.38/2021, domnul consilier Nicolae Diaconescu a fost 

ales preşedinte de şedinţă; 

  Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.5528/20.08.2021; 

        - raportul compartimentului de specialitate nr.5529/20.08.2021; 

        - raportul de avizare legalitate întocmit de secretarul general al comunei, 

înregistrat sub nr. 5536/20.08.2021; 

        - avizele comisiilor de specialitate; 

        - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.357 din 

29.07.2021, înregistrată sub nr.5082/29.07.2021; 

      - Hotărârea Consiliului Local Fârtățești nr.28 din 23.07.2021, privind aderarea 

Comunei Fârtățești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 

      În conformitate cu prevederile: 

  -Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare; 

  -Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  -Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

file:///C:/Users/Razvan/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198438/00114426.htm


                                                 HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Păușești, în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să 

aprobe în numele și pe seama Comunei Păușești: 

            1.1 - primirea Comunei Fârtățești, în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 

              1.2  - modificarea și completarea, prin Act adițional, a Actului Constitutiv și 

a Statutului Asociației, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a  aprobării 

de către Adunarea Generală a Asociației a primirii Comunei Fârtățești în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” (în sensul menționării în 

preambulul acestora a noului membru, respectiv Comuna Fârtățești și a actualizării 

patrimoniului inițial al Asociației cu suma de 1.000 de lei, care se virează în contul 

Asociației odată cu primirea în Asociație). 

    Art.2 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 

să semneze, prin reprezentantul său legal-Președintele Asociației, în numele şi pe 

seama Comunei Păușești, Actul adițional la Actul Constitutiv și Actul adițional la 

Statutul Asociației .  

 

     Art.3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Art.4. Secretarul general al comunei Păușești va comunica prezenta hotărâre:   

        - Instituției Prefectului – județul Vâlcea; 

        - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”; 

        - Primarului comunei Păușești. 

 

           INIŢIATOR 

             PRIMAR,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

       CĂTĂLIN AVAN                                             Secretar General UAT,                                                                                                                             

                                                              DANIELA PĂLOIU  

 

 

          

 

 

 

Păuşeşti, 20.08.2021 

 


