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 HOTĂRÂREA NR.  38  
 

privind acordarea unui mandat special domnului Diaconu Temistocle  să reprezinte interesele  
Comunei Pădureni în Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului 

Vaslui 
 
 

Consiliul Local al  comunei Pădureni  întrunit în şedinţă la data de  8 decembrie 2017  
Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
 Raportul  de specialitate al Compartimentului Financiar Contabil  din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Local al comunei Pădureni; 
 Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Pădureni; 
 Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 13.02.2013. privind asocierea  Comunei Pădureni  la Asociaţia 

pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui; 
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui; 

 
În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2, lit. „d”, alin. 6 lit. „a” ,art. 37 precum şi ale art. 115 alin. 1, lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

                                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se acordă mandat special domnului TEMISTOCLE DIACONU, având funcţia de primar al 
Comunei Pădureni ,  să voteze în numele Consiliului Local al Comunei Pădureni , în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui, modificarea statutului Asociației 
pentru care necesită un mandat special acordat reprezentantului unității administrative. 

        Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Pădureni. 

        Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 49(1) din Legea nr. 215/2001 actualizată și se comunică: 
 Prefectului - Judeţul Vaslui 
 Primarului -  Comunei Pădureni  
 Consiliului Judeţean Vaslui 
 ADI Vaslui; 
                  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
            CONSILIER  
BUCIUMAŞ SILVIU 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETAR  

 MUNTEANU MIRELA  
 
Adoptata astazi  08.12.2017 
Cu un numar de    12    voturi”pentru”, din   12  consilieri prezenti la sedinta. 



 


