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HOTĂRÂREA NR.97  

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul 

Huși in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala 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- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei 

Grivita, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC 

Vaslui  

 

              Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

   Având în vedere: 

• Referatul Biroului Tehnic nr. 5507 din 22.02.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 5509 din 

22.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT Municipiul Husi in vederea exprimarii votului in Adunarea 

Generala 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- judetul Vaslui, 

cu privire la cererea de aderare a Comunei Grivita, judetul Vaslui, la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui ; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 5512 din 22.02.2022;   

• Raportul Compartimentului juridic nr. 5595 din 22.02.2022; 

▪ Avizul nr.97 din 22.02.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

  In conformitate cu 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, Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 

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

cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile Hotărârii Consiliului Local 
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Grivița nr. 71/22.12.2021 privind aprobarea asocierii comunei Grivița la ADI – 

APC Vaslui; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), 

art. 132, art. 139 alin. (1) și alin.(3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.Se acorda mandat special reprezentantului UAT Municipiul Husi 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 ing.Ioan Ciupilan, cetăţean roman născut la data de …………, 

domiciliat în municipiul Huşi , strada ………, posesor al CI seria ….  nr. ………, 

eliberat de S.P.C.L.E.P. Huşi la data de ………….., sa 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, in numele si pe 

seama municipiului Husi, 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 Municipiului Huși, desemnat la 

art.1 de mai sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, 

interesele municipiului Huși vor fi reprezentate de domnul jr.Ciupilan Valeriu-

Ioan, cetăţean roman născut la data de ………., domiciliat în municipiul Huşi, 

strada ………., posesor al CI seria ……… nr…………., eliberat de S.P.C.L.E.P. 

Huşi la data de ……………. 

           Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .  
 

 

                                                                                      HUŞI  ,  24  februarie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


