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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.14  
privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele Municipiului Husi în Adunarea 

Generală a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judetului Vaslui  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ;  

 

             Avand în vedere: 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 1587 din 21.01.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1588 din 

21.01.2021 privind desemnarea  persoanei  care să reprezinte 

interesele Municipiului Huși în   Adunarea Generală  a   Asociației   

pentru Dezvoltare  Intercomunitară  a Județului Vaslui  

• Raportul  Biroului Tehnic nr. 1589 din 21.01.2021   şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 1651 din 21.01.2021 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare 

de utilitati publice , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,HG 

nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv- cadru si al statutului-cadru 

ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, cu modificarile si completarile 

ulterioare ,  precum si ale OG nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 132  din O.U.G.  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

                                                       H O T A R A S T E  :  

 

       Art.1.(1) Se imputerniceste domnul  Ciupilan Ioan ,  in calitate de  primar 

al municipiului Huși  ,  cetățean român născut la data de 14.03.1960 , domiciliat  

în municipiul Huși , strada  Călărași nr.6.A , posesor al CI seria  VS nr.  857979  

, eliberat de  SPCLEP Huși la data de  16.03.2018 , să reprezinte  Municipiul  
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Huși în  Adunarea Generală a Asociației   pentru Dezvoltare Intercomunitară  a  

Județului Vaslui .     

            (2)Prezenta hotarâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 50 din 7.09.2016 privind desemnarea  persoanei  care să 

reprezinte interesele Municipiului Huși în   Adunarea Generală a   Asociației   

pentru Dezvoltare  Intercomunitară  a Județului Vaslui. 

         Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  

primarul municipiului Huși .  
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,  28 ianuarie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate 

, 

         Radu  Bobârnat                                                              Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


