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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.75 
privind acordarea unui 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 

 

 

          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 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 şi prevederile Statului Asociaţiei pentru dezvoltare 

intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul 

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 art.10 alin (5) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr.51/2006 republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

art.36 alin (2) lit.d), alin (6) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se acorda un mandat special domnului ing. Ioan Ciupilan, având funcţia de 

primar al Municipiului Huşi, să voteze în numele Consiliului Local al Municipiului Huşi , 
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în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei pentru  dezvoltare intercomunitara de utilităţi 

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

Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui: 

1. Aprobarea planului de investiţii pe anul 2017 detaliat care cuprinde 

programele de lucrări şi dotări pe anul 2017, pe sucursale şi centre de cost-

centralizator, a Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

2. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din cota de dezvoltare a 

Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

3. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din redevenţa aferenta 

anului 2016 a Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

4. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din fondul de amortizare 

aferent anului 2016 a Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

5. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din profitul aferent anului 

2016 a Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

6. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din buget. 

7. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din capitalul social, a 

Operatorului Regional Aquavas  SA Vaslui. 

8. Aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2017 din fondul de persoane cu 

handicap, a Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

9. Aprobarea Programului anual de Revizii şi Reparaţii, pentru anul 2017, a 

Operatorului Regional Aquavas SA Vaslui. 

10. Aprobarea Strategiei de dezvoltare SC Aquavas SA Vaslui în anul 2017. 

 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  

 

                                                                                HUȘI, 29 martie 2017 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Maricica Bucos                                                   Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 
 


