
ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAne
Cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Frincegti

in Adunarea Generali a Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard "APA Vdlcea" tn
vederea exprimirii votului cu privire la primirea Comunei Fdrtifegti in cadrul
Asociafiei, precum 9i la modificarea gi completarea Actului Constitutiv gi a

Statutului Asociatiei, cu modificarile gi completirile ulterioare

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinar5 public5 la data de 30.07.2021 la
,are pafticipd un numir de..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de domnul

consilier Boncea Alexandru Alin

LUAND IN CONSIDERARE:
- Referatul de aprobare nr.7368 din 29.07.202t, prin care se propuneintocmirii documentatiei

in vederea infiin!5rii relelei de canalizare ?n comuna FrSncegti ;
- Referatul viceprimarului nr. 7367 din29.07.202L;
-lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiectului de hotirdre, intocmit de

c5tre secretarul localit5tii, nr, din ..................;
-adresa Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari 'APA VAlcea" nr.357 din 29.07.2021,
?nregistrati la Primdria comunei Fr6ncegti sub nr.7354 din 29.07.2021;

-Hotirirea Consiliului Local al Comunei FArtiles,ti nr.28 din 23.07.2021, privind aderarea
Comunei FArta{egti la Asocialia de Dezvoltare lntercomunitari 'APA VAIcea";

-rapoaftele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n5tate, cultura, protectie sociala,
activitati spoftive si de agrement, comisiei pentru programe/ dezvoltare economico-sociala, protectia

-qnediului, buget finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura,
gospodarie comunala, servicii si comeft, comisiei pentru administratie public6 localS, juridicS,
apdrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu -Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari 'APA VAlcea", cu
modificirile gi completirile ulterioare;
-Hotdrdrii Guvernului nr.85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-
cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de
utilitali publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-Legii serviciilor comunitare de utilitafi publice nr.51 12006, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

-Legii serviciului de alimentare cu api gi de canalizare nr. 24112006 republicatd, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

In temeiul aft. 139 alin, (1) Si aft.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 571 20t9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, propune urm5toarea :

HOTARARE



Art.1 Se acordd mandat special reprezentantului UAT Comuna Frincegti , in
Adunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard 'APA VAlcea" sd aprobe,
in numele gi pe seama Comunei Fr6ncegti:
1.1-primirea Comunei FArtalegti, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara'APA Vdlcea";
1.2-modificarea gi completarea, prin Act adilional,a Actului Constitutiv gi a Statutului Asocialiei,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ca urmare a aprobdrii de cdtre Adunarea Generald a
Asocia(iei a primirii Comunei F6rt5legtiin cadrul Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard "ApA
VAlcea"(Tn sensul menlionirii in preambululacestora a noului membru, respectiv Comuna
FArtafegti gi a actualizltrii patrimoniului inilial al Asociatiei cu suma de 1.000 de lei, care se
vireazd in contul Asocialiei odatd cu primirea in Asociafie).

Art.2 Se mandateazd Asociafia de Dezvoltare lntercomunitard "APA VAlcea" si semneze,
prin reprezentantul sdu legal-Pre-sedintele Asocialiei, in numele gi pe seama Comunei FrAncegti,
Actul adilional la Actul Constitutiv gi Actul adilional la Statutul Asocialiei .

Art.3. - Primarul comunei Fr6ncegti va aduce la indeplinire prezenta hotdrdre, iar secretaru;-,
localit5tii va asigura comunicarea acesteia Instituliei Prefectului Judelului V6lcea, Asociafiei de
Dezvoltare lntercomunitard 'APA VAlcea" , primarului gi aducerea la cunogtin!5 public5 prin
afigare la sediul Consiliului Local .

INITIATOR
PRIMA&

PARASCHIV DANIEL FLORIN

FrAncegti, judetul Vilcea
29.07.202L

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
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ROMANIA
JUDETUL vAlcn.r,
coMUNA rnANcrgu

Nr. 7368 I 29.07.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului UAT FrSncegti in
Adunarea General5 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare 'APA Vdlcea" in vederea
exprimdrii votului cu privire la primirea Comunei F6rtitegti in cadrul Asociafiei, precum

si la modificarea 9i completarea Actului Constitutiv 9i a Statutului Asociafiei, cu

modificarile 9i complet5rile ulterioare

Ca urmare a referatului viceprimarului nr.7367 din 29,07.202L, a fost iniliat proiectul de
hotirdre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Frdncegti in
Adunarea General6 a Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS 'APA Vilcea" in vederea
exprimdrii votului cu privire la primirea Comunei F6rt5legti in cadrul Asocialiei, precum 9i la
modificarea si completarea Actului Constitutiv 9i a Statutului Asocialiei, cu modificarile 9i
completdri le u lterioare.

Proiectul de hot5r6re este fundamentat pe adresa ADI " APA VALCEA" nr. 357 din
29.07.202t si HCL nr, 28 din 23.07.202t cu privire la aderarea Comunei F6rt5!e9ti, prin
Consiliul Local al Comunei F6rtStegti, la aceastd asociatie.

Fa!5 de cele evocate anterior, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul initiat.

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV
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ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCESTT AVIZAT

PRIMA&

Nr.7367 din29.07.2021

Referat

Prin adresa ADI * APA VALCEA" nr.357 din 29.07.2021, ne-a fost adus5 la

cunostint5 HCL nr. 28 din 23.07,2021 cu privire la aderarea Comunei F6rt5!e9ti, prin

Consiliul Local al Comunei FSrtdtesti, la aceastb asocialie.
tn acest sens, este necesar acordarea prin hotdrire de citre Consiliul Local

Fr6ncesti a unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Fr6ncegti , in Adunarea
Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA VSlcea" si aprobe, in
numele si pe seama Comunei Fr6ncegti:
l.l-primirea Comunei Fart5legti, ?n cadrul Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS
"APA V6lcea";
l.2-modificarea 9i completarea, prin Act adilional,a Actului Constitutiv 9i a Statutului
Asociafiei, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare, ca urmare a aprobirii de citre
Adunarea General5 a Asociatiei a primirii Comunei F6rt5lestiin cadrul Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard 'APA V6lcea"(in sensul menlion5rii in preambululacestora
a noului membru, respectiv Comuna F6rtdtesti 9i a actualizdrii patrimoniului inilial al

Asocialiei cu suma de 1.000 de lei, care se vireazi in contul Asociatiei odat5 cu
primirea in Asociatie).

TotodatS, se impune si mandatarea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA
V6lcea" sE semneze, prin reprezentantul s5u legal-Pregedintele Asocialiei, in numele gi pe
seama Comunei FrSncegti, Actul aditional la Actul Constitutiv 9i Actul adilional la Statutul
Asociatiei .

Fa!5 de cele evocate anterior, vE rugim 95 analizali 9i sd dispuneli in
consecin!5.

VICEPRIMAR,

Dumitru - Flavius CIOBOATA
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ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCESTT

Nr. 737O129.07.2O2L

APROBAT
PRIMAR/

Rapoft de specialitate

La Proiectul de hotir6re cu privire Ia acordarea unui
special reprezentantului UAT Frdncegti in Adunarea GeneralS a Asociatiei de

Intercomunitar5 'APA V6lcea" in vederea exprim5rii votului cu privire la primirea
Comunei FSrt5testi in cadrul Asocialiei, precum 9i la modificarea 9i completarea Actului

Constitutiv 9i a Statutului Asociafiei, cu modificarile si complet5rile ulterioare

Proiectul de hotbrdre respectH prevederile art. 13, art. 16, arl.2L din Statutului Asocialiei
de Dezvoltare Intercomunitarb 'APA V6lcea", ct) modificirile 9i complet5rile ulterioare;
- aft. 5 alin. 2 din Hot5r6rii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru 9i a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitari cu obiect de
activitate serviciile de utilitSti publice, cu modificHrile si complet5rile ulterioare;

-Legii serviciilor comunitare de utilit5ti publice nr.5U2006, republicatH, cu modificirile gi

com plet5rile ulterioare;
-art. 10 din Legii serviciului de alimentare cu ape gi de canalizare nr. 24L12006

republicatS, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;

Prin proiectul de hotSrdre se propune

- acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Fr6ncegti , ?n Adunarea
GeneralS a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" si aprobe, in numele 9i pe
seama Comunei FrAncesti:

1.l-primirea Comunei F6rt5!e9ti, in cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA
V6lcea";

1.2-modificarea 9i completarea, prin Act aditional,a Actului Constitutiv 9i a Statutului
Asociatiei, cu modificSrile si completbrile ulterioare, ca urmare a aprobSrii de cStre Adunarea
GeneralS a Asociatiei a primirii Comunei FdrtSlegtiin cadrul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard 'APA V6lcea"(in sensul mention5rii in preambululacestora a noului membru,
respectiv Comuna F6ft5le9ti 9i a actualizdrii patrimoniului inilial al Asocialiei cu suma de 1.000
de lei, care se vireazd in contul Asociafiei odat5 cu primirea in Asocialie).

- mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari 'APA V6lcea" s5 semneze, prin
reprezentantul sdu legal-Presedintele Asocialiei, in numele 9i pe seama Comunei Fr6ncegti, Actul
adilional la Actul Constitutiv 9i Actul adilional la Statutul Asocialiei .

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rdre pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.

Compartiment
Cj Cilugdriloiu

- Florin
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PRIMAzuA COMI.INEI FRANCESTI

= F.RANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; F-ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ma il ;frances tiprimar ia@yahoo. com

Nr.7371 din 29.07.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotir6re conform aft. 243 din
O.U,G, nr. 57 I 2OLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hot5rdre privind ,,acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Fr6ncesti in Adunarea GeneralS a Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS 'APA Vdlcea" in

vederea exprimirii votului cu privire la primirea Comunei FdrtSlegti in cadrul Asociatiei,
precum 9i la modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, cu

modificarile si completirile ulterioare"

Competenla
Potrivit prevederilor ari, 139 alin. (3) lit a) 9i art, 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57120t9

privind Codul administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de
hotdrdre este de competenta consiliului local.

Dreptu! material - art. 13, art. t6, art. 21 din Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 'APA VAlcea", cu modific5rile si complet5rile ulterioare;

- aft, 5 alin. 2 din Hot5rArii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru gi a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarS cu obiect de activitate
serviciile de utilitbti publice, cu modiflcSrile 9i complet5rile ulterioare;

-Legii serviciilor comunitare de utilitSli publice nr.5U2006, republicat5, cu modific6rile 9i
completbrile ulterioare;

-art. 10 din Legii seruiciului de alimentare cu apd gi de canalizare nr. z4tl2o}6
republicat5, cu modificbrile 9i complet5rile ulterioare;

Vot: Pentru adoptarea hot5rdrii este necesar votul majorit5lii absolute a consilierilor locali.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotir6re privind ,,acordarea
unui mandat special reprezentantului UAT Fr6ncegti in Adunarea GeneralS a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitarb 'APA V6lcea" in vederea exprimbrii votului cu privire la primirea
Comunei FdrtSlesti in cadrul Asocialiei, precum 9i la modificarea 9i completarea Actului Constitutiv
9i a Statutului Asocialiei, cu modificarile si complet5rile ulterioare ,,.

Secretar general,trrrffi:W
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ASOCTATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
,,APA VALCEA"

inregistrati in Registrul Asociatiilor gi Funda!iilor la Judecitoria Rm,VAlcea sub
nr,8/1 4.Q4.2008;
clF 23764139

Sediul:municipiul Rm.VSlcea, str.Cipitan Miraganu, nr.3, judelul Vdlcea;
Tel/ Fax: 0250 - 733600, e-mail : apavalcea@yahoo.com

Nr.357 din 29.07.2021

u NtTATILE ADMt N tSTRATtV-TERtTORtALE
membre ale Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA VALCEA" ''

Asocia[ia de Dezvoltare lntercomunitari ,,APA VAlCee" vi aduce la
cunogtinte cd in data de 28.A7.2021, Primdria Comunei Fdrtalegti a transmis HotirArea
Consiliului Local al Comunei FArtdlegti nr.28 din 23,A7.2021 prin care s-a aprobat
aderarea Comunei F0rtilegti, prin Consiliul Local al Comunei FArtdlegti, la Asocialia de
Dezvoltare lntercomunitarS "APA V6lcea".

Pentru ca Adunarea GeneralS a Asocialiei si poatd hotrir? cu privire la primirea
Comunei Fartafegti in Asocialia de Dezvoltare lntercomunitari 'APA VAlcea" trebuie
respectate dispoziliile Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitare "APA Vdlcea",
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, dupd cum urmeazi:

- prevederile art.13, potrivit cirora ,,Asocia[ia poate accepta noi membri, cu
acordul asocialilor gi cu incheierea unui act adi{ionat la prezentul statut, prin c,qid noii
membri sunt menliona{i in preambulul statutului. Pentru a vota hotdrilrea de acceptare a
noi membri, reprezentan[ii asocialilor in adunarea generald a Asocia{iei au nevoie,de 1tn
mandat special, prealabil, din parlea unitdlilor administrativ-teritoriale pe c,aire'te
reprezintd, acordat prin hotdrdre a consiliului local sau jude{ean, dupd caz," *r:in:irr; ,

-prevederile art.16 alin.(2) lit.h) gi j), pofrivit cdirora atribuliile Adundrii Oenp,ffira
Asocialiei cu privire la activitatea proprie sunfj "modificarea actului constituti/,;,f[,
statutului Asocialief gi "aprobarea primirii de noi membri in Asocia{ie (...)",

-prevederile art.21 alin.(1) coroborate cu cele ale art.16 alin.(2) lit.'J', potrivit cdrora
hotdrdrile Adundrii Generale a Asocialiei privind aprobarea primirii de noi m9mbri in
Asocia,tie, nu potfi votate de reprezentan{ii asocialilorin Adunarea Generald a Aiociatiei
decilt'in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotdrdre a autoriiAtii

.'l;:.'i ( l
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deliberative a asociatului al cdrui reprezentant este,

Elir.^r'ft Lft or,liir.rriFrrillcr$?i I
.liiDfal'Ut. tiA'.-Cf,,\ - I

iHg{s($'rffiA'l"trffiix i



\-



AvAnd in vedere aceste aspecte, vd rug5m si supunefi spre dezbate]re' gi

aprobare consiliului local, in prima gedinfi, un proiect de hotlrAre pfivind
acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 

-in 
Adunarea Gener'al5,,a,

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari "APA V6lcea" in vederea exprimHyii'
votului cu privire la:

- primirea Gomunei Firt6[e9ti In cadrul Asociatiei de Dezvoltdre
lntercomunitari "APA V6lcea"; I

- modificarea 9i completarea, prin Act adilional, a Actutui Constitutiv ti'a
Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA Vilcea" ca urmare a

aprobirii de citre Adunarea Generali a primirii Comunei Fdrtilegti in .cgdrul
$spcialiei (in sensul menfionirii in preambulul acestora a noului membru, rep,pqg([v
Comuna Fdrtnlegti 9i a actualizdrii patrimoniului inilial al Asocialiei cu suf.Xl,Gf*qp

j!,090 de lei care se vireazi in contul Asociatiei odati cu primirea in Asociafie)+ii,rffir

in situalia in care mandatul special acordat de consiliul local va fi unul favorabil,
este necesar si se aprobe gi mandatarea Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari
"APA Vilcea" sd semneze, prin reprezentantul siu legal-Pregedintele Asociafiei, in
numele9ipeseamaMunicipiu|ui/oragului/Comunei-,Actuladi!ionalla'Actul
Constitutiv gi Actul adifional la Statutul Asociatiei. i";*;i.l
!'..':" AneXim: ,:,rt*{r

; Hotdrirea Consiliului Local al Comunei F6rtilegti nr.28 din 23.07.2021, privind ,tH'l'M,
bomunei Firtdlegti la Asocialia de Dezvoltare lntercomunitard "APA Valcea"; '1*$'1;i11i11

-un model de hotdr0re de consiliu local privind acordarea unui mandat qpecial
reprezentantului UAT in Adunarea General5 a Asocia{iei de Dezvoltare IntercomUn'rgari
"APA V6lcea". ,,' ' ''

Cu stimd,

t,ti\:-'l .:

.,i,.!,,*r.




