
ROMANIA
Comuna Creteni
CONSILIUL LOCAL CRETENI

HOTARAREA NR. 34
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Creteni in Adunarea

Generali a Asociafiei de Dezvoltarrc Intercomunitari'APA Vilcea" in vederea exprimirii
votului cu privire la primirea Comunei FirtI{e;ti in cadrul Asocia{iei, precum qi la

modificarea qi completarea Actului Constitutiv qi a Statutului Asociafiei, cu modificarile qi
completirile ulterioare.

Consiliul Local Creteni intrunit in qedin{a ordinari din data de 30.07.2021,|a care participi
. un nr de llconsilieri locali din numirul total de 11 consilieri locali in funcfie;'r 

Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul Cosma Costel ales pregedinte de qedinti ;
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Creteni;
- Rapoartul de specialitate al compartimentului din cadrul compartimentului de specialitate din

cadrul aparatului de specialitate alprimarului Creteni;
-adresa Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "APA Vdlcea" nr.357 din29.07.2021, inregistratd

la Creteni sub ru.2662 din29.07.2021;
-Hotdr6rea Consiliului Local al Comunei FArtdfeqti nr.28 din 23.07.2021, privind aderurea Comunei

FdrtAf eqti la Asociaf ia, de Dezvoltare IntercomunitarA i'ApA V6lcea', ;
In conformitate cu prevederile: t :
-Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "APA V61cea", cu modificdrile qi completiirile

ulterioare:
-Hotdrdrii Guvernului nr.85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru

ale asociaJiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de
gi a statutului-cadru
utilitAfl publice, cu

modificirile Ei completdrile ulterioare;
-Legii serviciilor comunitare de utilitaf publice w.5112006,

-./ completdrile ulterioare;
republicatd, cu modificdrile si

-Legii serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare nr.24112006 republicatd, cu modificdrile qi
comple{drile ulterioare;

In temeiul art.l39 si 196 alin (1) lit.a din O.U.G. ru.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare cu un numar de 11 voturi pentru adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.l Se acordd mandat special reprezentantului UAT Creteni in Adunarea Generald a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitard "APA Vdlcea" si aprobe in numele ;i pe seama Comunei Creteni :

1.1 -primirea Comunei Fdrtdlegti, in cadrul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara'ApA
Vdlcea";

1.2 -modificarea qi completarea, prin Act adilional, a Actului Constitutiv qi a Statutului
Asociafiei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ca urmare a aprobdrii de cdtre Adunarea Generald a
Asociafiei a primirii Comunei Fdrtdleqti in cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari "APA
Vdlcea" (in sensul menfiondrii in preambulul acestora a noului membru, respectiv Comuna Fdrt6feqti gi a



actualizdrii patrimoniului inifial al Asocialiei cu suma de 1.000 de lei, care se vfueazdin contul Asociatiei

odatd cu primirea in Asociatie).

Art.2 Se mandateazd Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare "APA Vdlcea" sd semneze, prin
reprezentantul sdu legal-Preqedintele Asociafiei, in numele gi pe seama Comunei Creteni Actul adilional
la Actul Constitutiv gi Actul adifional la Statutul Asociafiei .

Art.3 Primarul comunei Creteni prin compartimentul de specialitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hot[rdri.

Art.4 Prczenta hotdrdre va fi comunicatd: ADI "APA Vdlcea" qi Institutiei Prefectului -
judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi afisata pe site-ul comunei
Creteni.

Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL

Stuparu Nicolae Alexandru

30.07.2021
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