ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea
exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei Pentru Dezvoltare
Intercomunitara De Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare Cu Apa Si De
Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti, Judetul Vaslui –
APC VASLUI
Având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Bogdanesti, Dorobantu
Ion, raportul de specialitate al viceprimarului Bîrsan Constantin, avizele comisiilor de
specialitate;
Ţinând cont de
- prevederile Statului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice
pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si
orasul Negresti, judetul Vaslui- APC Vaslui;
- Adresa nr. 298/14.07.2021 Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,
Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui ;
- 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;
In 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,
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Consiliul local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se acorda mandat special domnului Dorobanţu Ion reprezentantul UAT in
Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul
Negresti - Judetul Vaslui sa voteze hotararea 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. Persoana nominalizata la articolul 1 va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 3. In situatia in care reprezentantul comunei Bogdănești, desemnat la art.1 de mai
sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele comunei Bogdănești
vor fi reprezentate de domnul Bîrsan Constantin, viceprimarul comunei Bogdănești.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica in termenul prevazut de lege, de catre
secretarul comunei, Primarului comunei Bogdăneşti, Institutiei Prefectului-Judetul Vaslui,
Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti,
judetul Vaslui si Aquavas SA Vaslui.

Bogdăneşti,
02.08.2021

Primar,
Ion Dorobanţu

Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre

Avizează,
Secretar general,
STÂNGĂ Gheorghiţă-Laurenţiu
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referitor la acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii
votului in Adunarea Generala a ADI – APC VASLUI

Domnilor consilieri şi invitaţi,
-

Având în vedere Adresa nr. 298/14.07.2021 Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara
de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din
Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui ;
- 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 acest sens, vin cu solicitarea către dumneavoastră de a analiza şi a dispune în
consecinţă.

Vă mulţumesc!

Primar,
DOROBANŢU ION

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a APC
VASLUI Din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, Si Orasul Negresti
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Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Bogdăneşti are la baza
necesitatea adoptarii unei hotarari, prin care sa se acorde un mandat special reprezentantului
comunei Bogdanesti , 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 Blăgești – județul Vaslui, judetul Vaslui la ADI – APC 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 : ” Hotaririle 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.”
propun adoptarea prezentului proiect de hotarare, motivat de legalitatea si
oportunitatea acestuia, in forma prezentata de initiator
Viceprimar,
BÎRSAN CONSTANTIN
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire,
protecţia mediului, comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a
Asociatiei Pentru Dezvoltare Intercomunitara De Utilitati Publice Pentru Serviciul de
Alimentare Cu Apa Si De Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul
Negresti, Judetul Vaslui – APC VASLUI, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată

că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de
oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în

materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale drept
pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv
pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
03.08.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor

RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind privind acordarea mandatului special
reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea
Generala a Asociatilor a Asociatiei Pentru Dezvoltare Intercomunitara De
Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare Cu Apa Si De Canalizare din
Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti, Judetul Vaslui – APC
VASLUI, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat
conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate
prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru

buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere
aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
03.08.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Secretar,
Puf Ioan
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H O T Ă R Â R E nr. 44/2021
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea
exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei Pentru Dezvoltare
Intercomunitara De Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare Cu Apa Si De
Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi, si Orasul Negresti, Judetul Vaslui –
APC VASLUI
Având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Bogdanesti, Dorobantu
Ion, raportul de specialitate al viceprimarului Bîrsan Constantin, avizele comisiilor de
specialitate;
Ţinând cont de
- prevederile Statului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice
pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si
orasul Negresti, judetul Vaslui- APC Vaslui;
- Adresa nr. 298/14.07.2021 Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,
Barlad , Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui ;
- 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;
In 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,
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Consiliul local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se acorda mandat special domnului Dorobanţu Ion reprezentantul UAT in
Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad , Husi si Orasul
Negresti - Judetul Vaslui sa voteze hotararea 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. Persoana nominalizata la articolul 1 va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 3. In situatia in care reprezentantul comunei Bogdănești, desemnat la art.1 de mai
sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele comunei Bogdănești
vor fi reprezentate de domnul Bîrsan Constantin, viceprimarul comunei Bogdănești.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica in termenul prevazut de lege, de catre
secretarul comunei, Primarului comunei Bogdăneşti, Institutiei Prefectului-Judetul Vaslui,
Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti,
judetul Vaslui si Aquavas SA Vaslui.

Bogdăneşti,
04.08.2021

Președinte de ședință,
Consilier,
Mihai-Emil ANTON

Contrasemnează,
Secretar general,
STÂNGĂ Gheorghiţă-Laurenţiu

