ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 14/2009
privind asocierea comunei Rafaila, prin Consiliul Local Rafaila,
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, „Izvoarele Bârladului”(ADI)
Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Rafaila la proiectul de hotărâre;
• Raportul de specialitate al compartimentului de resort;
• Raportul de avizare al comisiei de specialitate;
• Prevederile art. 11 – 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” si alin. (7) lit. „c”, art. 45 alin. (2) lit. „f”
şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea comunei Rafaila, prin Consiliul Local al comunei
Rafaila, judetul Vaslui, cu comunele Bacesti, Dumesti, Osesti, Todiresti si Vulturesti in
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara, „Izvoarele Bârladului”, persoana
juridica de drept privat.
Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„Izvoarele Bârladului”, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Izvoarele
Bârladului”, in forma prevazuta in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4. Se împuterniceşte domnul FINARIU CONSTANTIN, primarul comunei
Rafaila, cetăţean român, născut la data de 03.11.1965 la comuna Todiresti, judetul
Vaslui, domiciliat în sat Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui, posesor al C.I. seria VS,
nr. 247726, eliberata de Politia orasului Negresti, la data de 03.06.2005, să semneze in
numele si pe seama Consiliului al comunei Rafaila, Actul Constitutiv si Statutul
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Izvoarele Bârladului”, anexate la prezenta
hotarare.
Art.5. Se împuterniceşte domnul ISTRATE NECULAI, primarul comunei
Todiresti, cetăţean român, născut la data de 01.11.1944, în localitatea Todireşti, judetul
Vaslui, cu domiciliul în satul Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslu , posesor al CI.
Seria VS, numărul 272453, eliberat de poliţia oraşului Negreşti, la data de 23.02.2006 sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru autentificarea Actului Constititiv si
Statutului Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara „Izvoarele Bârladului”, la un
Birou Notariat Public.
Art.6. Se împuterniceşte domnul ISTRATE NECULAI, primarul comunei
Todiresti, cetăţean român, născut la data de 01.11.1944, în localitatea Todireşti, judetul
Vaslui, cu domiciliul în satul Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslu , posesor al CI.
Seria VS, numărul 272453, eliberat de poliţia oraşului Negreşti, la data de 23.02.2006 să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei, ,,Izvoarele
Bârladului” la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Vaslui.
Art.7. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Rafaila, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al acestuia.
Rafaila, 27 martie 2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sandu Gabriel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
Sârcu Geanina - Elena

2

