
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PADURENI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI ______________________________________

 HOTĂRÂREA nr. 38 /2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT   PĂDURENI  in Adunarea
Generala  a   Asociatiei  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 ( APC VASLUI)

   Avand in vedere:
             - Referatul de aprobare nr.3670  din 20.08. 2021  a   primarului comunei Pădureni,
judeţul Vaslui ;
             - Raportul Comisiei de specialitate nr.3675 din 20.08.2021  din cadrul primăriei comunei
Pădureni   ;
             - Adresa Asociatiei  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 nr. 298/14.07.2021, inregistrata la UAT  Pădureni  cu  nr.   3133 din
14.07.2021; 
             - Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice  nr.  910579/13.07.2021  privind  ajustarea  prețului  și  tarifului  pentru  serviciile  de
alimentare  cu apă și  de canalizare  pentru  întreaga  arie  de operare,  pentru AQUAVAS S.A.
Vaslui, județul Vaslui;
               In conformitate cu prevederile:
            -  Legii  nr.  51/2006 a  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare;

-  Legii  nr.  241/2006  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
            - Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a
statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
            - Actului Constitutiv si Statutul ADI - APC VASLUI, cu modificarile si completarile
ulterioare;
          -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare  nr. 1727/14.12.2010 încheiat între ADI – APC Vaslui și  Aquavas S.A. Vaslui, cu
modificările și completările ulterioare;



       În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si  alin. (2) lit. a) , alin. (3)  lit. d),  art. 132, art. 139
alin. (1) și   art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI

HOTARASTE:

Art.  1.  Se  acordă   mandat  special  domnului     Diaconu  Temistocle     –  reprezentantul
UAT  PĂDURENI     in Adunarea Generala a Asociatiei  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 sa voteze hotararea privind aprobarea tarifului
unic ajustat cu rata inflației pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare  în
aria de operare a Aquavas S.A. Vaslui, conform avizului Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice  nr. 910579/13.07.2021.

Art. 2. In situatia in care reprezentantul  Diaconu Temistocle , desemnat la art.1 de mai
sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele UAT PĂDURENI vor
fi reprezentate de domnul viceprimar PASCAL COSTICĂ. 

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetului Vaslui ;
- Compartimentului Juridic si Contencios ;
- Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitară  - APC VASLUI.

Pădureni, 24 august 2021

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier Local 
PASCAL COSTICĂ 
                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretar gen. U.A.T. PĂDURENI 
                                                                                                                 Munteanu Mirela 

                                   

                  

                                       
Adoptata astazi  24.08.2021 în sedinţă  ordinară
Cu un numar de  .....12..  voturi”pentru”, din  .....12....... consilieri prezenti la sedinta.




