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HOTĂRÂREA Nr. 12/2016
privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele UAT a comunei
Rafaila, in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară
a judetului Vaslui
avand în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, rapoartele de avizare ale comisiilor de
specilitate precum si raportul compartimentului de resort;
- Hotărârea Consiliului Local al com. Rafaila, nr. 18 din 30 iunie 2011, privind asocierea
comunei Rafaila, jud. Vaslui, prin Consiliul Local al com. Rafaila, la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si
Canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
- Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;
- prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
in 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;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se împuterniceşte dl. Finariu Constantin, cetăţean român, născut la data de
03.11.1965 in comuna Todiresti, judetul Vaslui, domiciliat în com. Rafaila, jud. Vaslui,
posesor al C.I. seria VS, nr. 720999, eliberat de Serviciul Public Comunitar Local Negresti,
la data de 29.09.2015, având funcţia de primar al comunei, sa reprezinte Consiliului Local al
comunei Rafaila în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a
judetului Vaslui.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Trotus Vasile, cetăţean român, născut la data de 18. 06.1990
in ors. Negresti, jud. Vaslui, domiciliat în com. Rafaila, jud. Vaslui, posesor al C.I. seria
VS, nr. 725004, eliberat(ă) de SPCLEP Negresti la data de 28.10.2015, având funcţia de
viceprimar al comunei, sa reprezinte Consiliului Local al comunei Rafaila, în Adunarea
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui, in cazul în care
reprezentantul legal imputernicit la Art.1.nu poate participa la şedinţa adunării generale a
Asociatiei la care a fost convocat.

Art.3. Se acordă mandat special domnului Finariu Constantin, având funcţia de primar al
comunei Rafaila să voteze în numele Consiliului Local al Comunei Rafaila, în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui,
atribuţiile cu privire la activitatea proprie a asociației prevăzute in statut și care necesită un
mandat special acordat reprezentantului unității administrative.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Rafaila, prin compartimentul Disciplina in Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila, judetul Vaslui.
Art.5. Hotararea intra in vigoare conform art. 49 din Legea nr.215/2001 republicata și se
comunică:
Prefectului - Judeţul Vaslui;
Primarului comunei;
Consiliul Judetean Vaslui;
ADIV Vaslui.
Rafaila, 22 iulie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Agrigoroae Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

p. Voicu Victorita
Adoptata in sedinta extraordinara din data de 22 iulie 2016.
Cu un numar de ___ voturi din numarul total de 11.

