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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.99  
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi în vederea  

exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negresti- 

judeţul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Zorleni, judeţul Vaslui, la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitara – APC Vaslui  

 

 

               Consiliul Local al Municipiului Huşi ,judeţul Vaslui ;  

 

              Având în vedere: 

• expunerea de motive privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al municipiului Huşi în vederea  exprimării votului  în 

Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare din municipiile 

Vaslui,  Bârlad,   Huşi şi oraşul Negresti- judeţul Vaslui, cu privire la cererea 

de aderare a Comunei Zorleni, judeţul Vaslui, la Asociaţia  de Dezvoltare 

Intercomunitara – APC Vaslui ; 

• raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică   locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

            În conformitate cu prevederile HG. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 

cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata; Legii 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se acorda  mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului 

Huşi  în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad,   

Huşi şi oraşul Negresti- judeţul Vaslui, domnului ing.Ioan Ciupilan , cetăţean roman născut 

la data de 14.03.1960, domiciliat  în municipiul Huşi , strada Călăraşi nr.6.A, posesor al CI 

seria VS  nr. 354563  , eliberat de  S.P.C.L.E.P. Huşi  la data de  06.03.2008,să aprobe   în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Huşi , cu privire la cererea de aderare a 

Comunei Zorleni, judeţul Vaslui, la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui . 

 

          Art.2. În situaţia în care reprezentantul  Consiliului Local al Municipiului Huşi,  

desemnat la art.1 , se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele 

Consiliului Local al Municipiului Huşi  vor fi reprezentate de doamna ing.Catargiu Liliana 

Ecaterina  , în calitate de cetăţean  roman, născut la data de 22.01.1966,  domiciliata în 

municipiul Huşi, strada 14 Iulie  nr.6, bl.L.2,sc.A,ap.3, posesor al C.I. seria  VS , nr. 402607 , 

eliberată de  SPCLEP  Huşi la data de  02.07.2009. 

 

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

municipiului Huşi .  
   
 

                                                                                        HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


