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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.51 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Husi in Adunarea Generala a 

Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul 

de Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si 

orasul Negresti – judetul Vaslui (APC – Vaslui)   

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

            Având în vedere: 

 Expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi 

si orasul Negresti – judetul Vaslui (APC – Vaslui); 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

            In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, a HG 

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

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, precum si ale OG nr.26/2000 privind 

asociatiile si fundatiile ale  art.11, art.36 alin.(2) lit.d) si lit.e), alin.(6) lit.a)pct.14, 
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alin.(7) lit.c), art.37 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             In temeiul si art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T A R A S T E: 

 

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

al Municipiului Husi, cetatean roman nascut la data de 14.03.1960, domiciliat in 

municipiul Husi, strada Calarasi nr.6.A, posesor al CI seria VS nr. 354563, eliberat 

de S.P.C.L.E.P. Husi la data de 06.03.2008, sa reprezinte Unitatea Administrativ-

Teritoriala a Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti – 

judetul Vaslui (APC – Vaslui) si sa semneze in numele Consiliului Local al 

Municipiului Husi. 

        

            (2) Prezenta hotarare abroga orice alte prevederi contrare.  

 

         Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 

                                                            HUSI, 07 septembrie 2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

     Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 
 


