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ROMANIA          
JUDEŢUL VÂLCEA              
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

-PROIECT- 

 
HOTĂRÂREA NR. ____  

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în 
Adunarea Generalăa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 

în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în 
cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv 

și a Statutului Asociației, cu modificarile și completările ulterioare . 
 
 

Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 
31.08.2021, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier Colniceanu George - Eduard, ales 
preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o 
perioadă de 3 luni, în şedinţa ordinară din 30 iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 2765 din 22.07.2021. şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 
în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, 
precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu 
modificarile și completările ulterioare ; 
            - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, 
înregistrat la nr. 2766 din 22.07.2021; 

-adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.357 din 
29.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Costești, sub nr. 3109 din 18.08.2021; 
 -Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fârtățești nr.28 din 23.07.2021, privind 
aderarea Comunei Fârtățești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ 
, şi __ din nr. -- din --.08.2021, prin care se propune admiterea proiectului de 
hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica , conform procesului verbal  nr. -- 
din --.08.2021;     
 
 În conformitate cu: 

-Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu 
modificările și completările ulterioare;  
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-Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-Legiiserviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiulart.86 alin.(1), art.89 alin.(3), art.136 și art.139 alin. (1),  din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu un număr de ___ 
voturi "pentru", adoptăurmătoarea 

 
  HOTĂRĂȘTE  

 Art.1Se acordă mandat special reprezentantuluiUAT Costești, județul Vâlcea, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să aprobeîn 
numele și pe seama comunei Costești, județul Vâlcea : 

1.1-primirea Comunei Fârtățești, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea”; 
 1.2-modificarea și completarea, prin Act adițional,a Actului Constitutiv și a Statutului 
Asociației, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a  aprobării de către 
Adunarea Generală a Asociației a primirii Comunei Fârtățești în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”(în sensul menționării în preambululacestora a 
noului membru, respectiv Comuna Fârtățești și a actualizării patrimoniului inițial al 
Asociației cu suma de 1.000 de lei, care se virează în contul Asociației odată cu primirea în 
Asociație). 

Art.2Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să 
semneze, prin reprezentantul său legal-Președintele Asociației, în numele şi pe seama 
comunei Costești, județul Vâlcea , Actul adițional la Actul Constitutiv și Actul adițional la 
Statutul Asociației .  
 
 Art.3____________ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul general al comunei Costești, județul Vâlcea, va  comunica 
prezenta hotărâre domnului Pestereanu Toma Marius, primarul comunei Costeşti , 
judetul Valcea, pentru aducere la indeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea” si  Institutiei  Prefectului - Județul  Vâlcea , in  vederea  efectuarii  
controlului  asupra legalității acesteia și o va face  publica  prin afișare.  

Costeşti   - august  2021. 

 

I N  I Ţ I A T O R,                                                   Avizat pentru legalitate, 
P R I M A R,                                                             Secretar general, 
              Toma – Marius  PEŞTEREANUVasile NEAGU   
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JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 4934 din  21.12.2020. 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în 

vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul 
Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociației, cu modificarile și completările ulterioare . 
 

           Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” nr.357 din 29.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Costești, sub nr. 3109 din 
18.08.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a consiliului local privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la 
primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea 
Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificarile și completările ulterioare . 

 Potrivit Codului administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând printre altele şi 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local . 

    În conformitate cu prevederile art.86 alin.(1), art.89 alin.(3), art.136 și 
art.139 alin. (1),  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actlui 
constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu prevederile art. 13, art.16 alin.(2) lit. ”h” și ”j”, art. 21 alin.(1) 
și ale art. 32 alin.(1) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare. 

Supun spre dezbatere şi aprobare acest proiect de hotărâreprivind acordarea unui 
mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la 
primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și 
completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificarile și 
completările ulterioare . 

P R I M A R,                                                              

           Toma – Marius  PEŞTEREANU 
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JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- SECRETAR  GENERAL - 
Nr. 4935 din  21.12.2020. 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în 
cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociației, cu modificarile și completările ulterioare . 
 
           Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la 
primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și 
completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificarile și 
completările ulterioareșiadresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” nr.357 din 29.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Costești, sub nr. 
3109 din 18.08.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a consiliului local 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea 
exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, 
precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, 
cu modificarile și completările ulterioare . 

 Potrivit Codului administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând 
printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local . 

    În conformitate cu prevederile art.86 alin.(1), art.89 alin.(3), art.136 și 
art.139 alin. (1),  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actlui 
constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu prevederile art. 13, art.16 alin.(2) lit. ”h” și ”j”, art. 21 alin.(1) 
și ale art. 32 alin.(1) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare. 

Faţă de cele arătate mai sus, consider necesar,oportun și legal, supunerea spre 
dezbatere şi aprobare acest proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la 
primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și 
completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificarile și 
completările ulterioare  

SECRETAR  GENERAL, 
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Vasile  NEAGU 


