
ROMAN/A 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA OTESANI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA NR. J..:J . 
Cu privire la: Acordarea unui mandat special reprezentantului UA T Comuna Otesani, În 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA 

Vâlcea" În vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei 

Fârtăţeşti În cadrul Asociaţiei, precum şi la. modificarea şi completarea 

Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, cu modificarile şi 

completările ulterioare. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Va/cea, inlrunil in sedinta ordinara, publica, 
in data de 31 august 2021,la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri 
in functie ai Consiliului local Otesani; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni 
domnul consilier Obada Dumitru, ales in sedinta ordinara de consiliu din data de 31 august 2021: 

Luand in dezbatere: 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr.3390 din 03 august 2021 si proiectul de ho/arare 

initiat de domnul Oprisor Mircea, primarul comunei Otesani, judetul Va/cea, cu privire la 
acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Otesani, in Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare !ntercomunitară "APA Vâlcea" in vederea exprimării votului cu privire 
la primirea Comunei Fârtăţeşti in cadrul Asociaţiei, precum şi la modificarea şi completarea 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, cu modţficarile şi completările ulterioare; 

-Raportul compartimentului de specialitate,inregistrat sub nr. 3391 din 03 august 2021; 
-Avizul Comisiei Administra/ie Publica-Juridica, inregistrat la nr. 3761 din 26 august 

2021, avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.3762 din 26 august 2021 si Avizul Comisiei 
Cultura, Activitati Sportive si de Agrement, inregistrat la nr.3763 din 26 august 2021, prin care se 
propune admiterea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de domnul Opri.sor 
Mircea, primarul comunei Otesani, judetul Va/cea,· 

-Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Jntercomunitară "APA Vâlcea" nr.357 din 29.07.2021 
si înregistrată la sediul Primariei Comunei Otesani, sub nr.357 din 29 iulie 2021; 

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fârtăţeşti nr.28 din 23. 07.202 l ,  privind 
aderarea Comunei Fârtăţeşti la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitarâ "APA Vâlcea",-

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de ho/arare inregistrat la 
nr.3764 din 26 august 2021,intocmit de secretarul general al comunei Otesani; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 

În conformitate cu prevederile: 
-Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Jntercomunitară "APA Vâlcea", cu modţficările şi 

completările ulterioare,-
-Hotărârii Guvernului nr. 85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarâ cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,· 

-Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 5112006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



-Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.2../1/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

Jn temeiul art.139. alin. (1). si art.196. alin. (1 ). lit. (a). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

un numar de 11 voturi "pentru", O voturi" impotriva ", O voturi ·· abtineri" din totalul de 11 

voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO T AR AR E  

Art.I.- Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna OTESANI, în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Jntercomunitară "APA Vâlcea" să aprobe, în numele şi pe 

seama Comunei Otesani: 

1.1 -primirea Comunei Fârtăţeşti, în cadrul Asocia/iei de Dezvoltare Jntercomunitară 

"APA Vâlcea"; 

1.2 -modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a aprobării de către Adunarea 

Generală a Asociaţiei a primirii Comunei Fârtăţeşti în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Jntercomunitară "APA Vâlcea" (în sensul menţionării în preambulul acestora a noului membru, 

respectiv Comuna Fârtăţeşti şi a actualizării patrimoniului iniţial al Asociaţiei cu suma de I. OOO 

de lei, care se virează fn contul Asociaţiei odată cu primirea în Asocia/ie). 

Art.2.-Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" sc'i 

semneze, prin reprezentantul său legal - Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama Comunei 

Otesani, Actul adiţional la Actul Constitutiv şi Actul adiţional la Statutul Asociaţiei . 

Art.3.-Primarul Comunei Otesani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Oprisor Mircea, 

Primarul comunei Otesani, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "A PA Vâlcea", Institut iei 

Prefectului Judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si va asigura 

aducerea la cunostinta publica prin ajisare pe site-ul institutiei:www.otesani.ro. 

PRE SEDINTE DE SEDINTA, 

OTESANI 

RED. 

DACT. 

NR.EX 

CONTRASEMNEAZ·t PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC E LENA E L/ODORA. 
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