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HOTĂRÂREA NR. 64/2020

privind desemnarea persoanei  care sa reprezinte interesele UAT  PĂDURENI in Adunarea
Generala  a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui.

Consiliul Local al  comunei Pădureni întrunit în şedinţă la data de  12 noiembrie 2020

Având în vedere:

 Referatul  de  aprobare  4830  din  11.11.2020,    la  proiectul  de  hotărâre  a  primariului
comunei Pădureni ;

 Raportul   de  specialitate  ale   Compartimentului   Financiar  Contabilitate  din  cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Local  Pădureni; 

 Avizele  comisiei de specialitate al Consiliului Local ; 
 Hotărârea Consiliului Local   nr. 7 din 13.02.2013  privind asocierea unităţii administrativ

teritoriale a comunei Pădureni,  judetul Vaslui, prin Consiliul Local, la Asociaţia pentru
Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui;

 prevederile  Art.  13.  –  (2)(3),   Art.136 (8),din Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară a judeţului Vaslui;

 prevederile art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
         În temeiul  prevederilor art.129, alin.2, lit. „d”, art.196, alin.1, lit. „a”, art.197, alin.1,
conform OUG nr  57 /2019 privind Codul  Administrativ  cu modificările  şi  completările
ulterioare   132 din  OUG nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ   cu  modificările  și
completările ulterioare, și  prevederile  Art. 13.alin, (2) și (3),  Art.136 alin.(8),din statutul
,,Asociaţiei   pentru  Dezvoltare  Intercomunitara  a  Judetului  Vaslui  (ADIV)”, Consiliul
Local al comunei Pădureni;  

                                                                               HOTĂRĂŞTE:

               Art.1.   Domnul Diaconu Temistocle  cetăţean român, născut la data de 04.02.1952
la Pădureni  domiciliat în comuna Pădureni  posesor al  C.I. seria  VS nr. 349382  eliberat(ă)
de   SPCLEP Husi  la  data  de  23.01.2008 având funcţia  de  primar  al  comunei  Pădureni  ,
conform  art.  132  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ   cu  modificările  și
completările ulterioare, este reprezentantul de drept  al  Consiliului Local al comunei Pădureni
în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui.
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          Art. 2.  Se împuterniceşte domnul Pascal Costică cetăţean român, născut la data de
22.05.1970 la  Huşi  domiciliat în sat Văleni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui  posesor al  C.I.
seria  VS,  nr. 587590  eliberat(ă) de  SPCLEP Huşi  la data de  17.06.2013 , având funcţia de
viceprimar al comunei sa reprezinte Consiliului Local al .  comunei Pădureni  în Adunarea
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui, în cazul în care
reprezentantul de drept menționat la Art.1. nu poate participa la şedinţa  a Adunării Generale a
Asociatiei  la care a fost convocat.

          Art.3. Se acordă mandat special domnului Diaconu Temistocle  având funcţia de primar
al comunei Pădureni să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Pădureni
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui,
atribuţiile adunării generale cu privire la activitatea proprie, prevăzute în statut și pentru care
necesită un mandat special acordat reprezentantului unității administrative.

              Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Serviciului  din cadru
aparatului de specialitate al primarului. 

      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
    - Prefectului – Judeţul Vaslui
   -  Primarului- comunei Pădureni ; 
    - Consiliul Judetean Vaslui

                 -  ADIV Vaslui;

Pădureni, 12 noiembrie 2020

             

PREŞEDINTE DE SEDINTA

       Consilier local                                                             

 Ciulei Cătălina                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                             Secretar general UAT Pădureni 

Munteanu Mirela 

Adoptată în şedinţa din data de  12 noiembrie 2020

Cu un număr de ..12. voturi din numărul total de ..12. consilieri  prezenti la sedinţă 




