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ROMÂNIA   
JUDEȚUL VÂLCEA                                                                                      
COMUNA  GLĂVILE 
CONSILIUL  LOCAL 
 

    HOTĂRÂREA NR.27 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA 

GLĂVILE 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 
   

  Consiliul local Glăvile, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 27 august 2021, la care participă  11 consilieri locali, din numărul total de 11 
consilieri locali în funcţie; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr.25/29.07.2021, domnul consilier local  Cruceru Anton  este preşedinte de şedinţă pe 
o perioadă de trei luni august, septembrie, octombrie 2021;    

  Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului UAT COMUNA GLĂVILE 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, inițiat de către primarul localității, însoțit de Referatul de 
aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 3408/6.08.2021 și de Raportul de 
specialitate privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA 
GLĂVILE 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 întocmit de către 
secretarul general al comunei Glăvile, înregistrat sub nr. 3416/6.08.2021; 

  Având în vedere: Hotărârea Consiliului Local  Glăvile nr.1 din 
30.01.2015 privind asocierea Comunei Glăvile cu  Judeţul Vâlcea, municipiile, orașele 
și unele comune din județul Vâlcea , la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA 
VÂLCEA, Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.357 din 
29.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Glăvile sub nr. 3356/27.07.2021 și 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fârtățești nr.28 din 23.07.2021, privind 
aderarea Comunei Fârtățești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea”;   

  Luând în considerare raportul cuprinzând avizul favorabil al Comisiilor 
de specialitate reunite ale Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea, înregistrat sub nr. 
3543/26.08.2021; 
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  Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea înregistrat sub nr. 
3521/24.08.2021; 

   În conformitate cu prevederile: 
   - art.129 alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.c) și art. 132 din OUG nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu  modificările si completările ulterioare 

     - art.16 alin.(2) lit.”h” și ale art.32 alin.(1) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare;  

  -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;    

    În temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi ,,pentru” adoptă următoarea: 

 
HOTĂRÂRE 

 
   Art.1. Se acordă mandat special domnului Duicu Iustin, reprezentant al UAT 

COMUNA GLĂVILE în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” să aprobe  în numele și pe seama Comunei Glăvile: 

   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 Fârtățeștiîn cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea”(în sensul menționării în preambulul acestora 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.2.Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 
să semneze, prin reprezentantul său legal-Președintele Asociației, în numele şi pe seama Comunei 
Glăvile, Actul adițional la Actul Constitutiv și Actul adițional la Statutul Asociației. 

  Art.3. Primarul comunei Glăvile va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

  Art.4.Secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea va comunica 
prezenta hotărâre:  Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, primarului comunei Glăvile, judeţul 
Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”.  şi o va face publică prin afişare  
pe panoul de afişaj aflat la sediul primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea și publicare pe site-ul 
oficial al comunei Glăvile, județul Vâlcea. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   Contrasemnează, 
  CRUCERU ANTON              Secretar general uat, 
         BULACU  OLGUȚA 

 
 
   GLĂVILE, 27 august 2021 


