
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA  nr. 42 
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului 

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 ( APC VASLUI) 

 

 

Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 

29.04.2022,  în şedinţă ordinară;   

 
Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr.3587/31.03.2022 al primarului Comunei Muntenii de Jos în 

calitate   de initiator al proiectului de hotarare; 

           - rapoartele comisilor  de specialitate ale  consiliului local și  raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul 

de hotărâre ; 

 - Adresa APC Vaslui inregistrata la Primaria Muntenii de Jos sub nr.2050 din 01.03.2022. 

 -  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 Statutului APC VASLUI cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - Prevederile HG. 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. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - Prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Grivița nr. 71/22.12.2021 privind  aprobarea 

asocierii comunei  Grivița la ADI – APC Vaslui; 

 

 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și ale  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența 

a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:      



            Art.1. –Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Muntenii de Jos 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 – APC VASLUI si anume domnului Primar Lazăr Paul Iulian, să aprobe 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 – APC VASLUI,în numele si pe seama comunei Muntenii de Jos, aderarea 

Comunei Grivita - județul Vaslui  la Asociatia  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. 

 

      Art.2. – In situatia in care reprezentantul Comunei Muntenii de Jos, domnul primar Lazăr 

Paul Iulian ,desemnat la art.1 de mai sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului 

incredintat, interesele comunei Muntenii de Jos vor fi reprezentate de domnul viceprimar 

Cararie Vasile.  

  Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Muntenii de Jos. 

 

 

Muntenii de Jos  - 29.04.2022 

 

Preşedinte şedinţă:                                                                                   Contrasemnează:                                                                                                                 

Consilier                                                                                                    Secretar general 

    Donosă Raluca – Elena                                                                   Cumpănă Popa Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


