ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal: 737541 - RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274

HOTĂRÂREA Nr. 15/2016
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Rafaila, în
Adunarea Generala a Actionarilor la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară de
Utilitati publice pentru Serviciul de Alimentare cu apa si de canalizare din municipiile
Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti- judeţului Vaslui,la care este membru asociat
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotarare iniţiat de primarul comunei Rafaila;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rafaila;
- avizele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Rafaila;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Rafaila nr. 18 din 30 iunie 2011 privind asocierea UAT
a comunei Rafaila, judeţul Vaslui, prin Consiliul Local, la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a
judeţului Vaslui;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
în temeiul art. 11, art. 37 precum si art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se împuterniceşte domnul FÎNARIU CONSTANTIN, în calitate de primar al comunei
Rafaila, cetăţean român, născut la data de 03.11.1965 în comuna Todireşti, judeţul Vaslui, domiciliat în
sat. Rafaila, comuna Rafaila, judeţul Vaslui, posesor al C.I. seria VS, nr. 720999, eliberata de Serviciul
Public Comunitar Local Negresti, la data de 29.09.2015, să reprezinte Consiliul Local al comunei
Rafaila, în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui.
Art. 2. Hotărârea intră în vigoare conform art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată.
Secretarul comunei Rafaila va comunica hotărârea: Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui,
Consiliului Judeţean Vaslui, primarului comunei Rafaila şi ADIV Vaslui.
Rafaila, 22 iulie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Agrigoroae Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa
Adoptată în şedinţa extraordinară a C.L. Rafaila, din data de 22 iulie 2016,
cu un nr. de _____ voturi pentru, din nr. total de 11 consilieri în funcţie.

