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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.63  
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare 

intercomunitară de utilitǎţi publice pentru serviciul de alimentare cu apǎ şi de canalizare 

din municipiile Vaslui,  Bârlad, Huşi si oraşul Negreşti- judeţul Vaslui 

 

            Consiliul Local al Municipiului Husi,judetul Vaslui;  

            Avand în vedere: 

  Expunerea  de motive privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitǎţi publice pentru 

serviciul de alimentare cu apǎ şi de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad,   

Huşi si oraşul Negreşti- judeţul Vaslui; Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Husi  privind asocierea municipiului Husi  la Asociaţia 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 ;  

 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  juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti ; 

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

utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare; art.36 alin.(2) litera e)  coroborat cu art.36 alin.(7) litera c) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE: 
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              Art.1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al 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, prin 

Actul   Adiţional  nr.9 ,in  forma prevăzută în Anexa 1 . 
 

           Art.2 - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei 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, prin Actul 

Aditional  nr.9 ,  în forma prevăzută în Anexa nr.2  . 
 

           Art. 3 -  Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Husi  

în  Adunarea Generală  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  să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la 

Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilitati 

publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, 

Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, în forma prevăzută în Anexele nr.1 si nr.2 . 

 

          Art.4 -  Se împuterniceşte domnul ing.Ioan Ciupilan - primarul Municipiului  Husi, 

cetăţean român, născut la data de 14.03.1960, domiciliat  în localitatea Husi,  posesor al  

C.I. seria VS, nr .354563  eliberata de SPCLEP  Husi  la data de  06.03.2008, să semneze 

în numele şi pentru Municipiul Husi,  Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre. 

 

            Art. 5 - Se împuterniceşte Dl. Chirvase Gheorghe, cetăţean român, născut la data 

de 30.01.1973, domiciliat în Vaslui, posesor al  C.I. seria  VS. nr. 136007, eliberata de 

SPCLEP Vaslui  la data de 14.01.2003, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 

pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei 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  la 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Vaslui. 

 

     Art.6 – Anexele nr.1 si nr.2  fac parte integranta din prezenta hotarare . 

 

           Art.7 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 

                                                                                 HUSI , 27 martie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                           Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                     Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 

 
 


