
                         
 

                                          
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
                           

                                                                                              

                                  HOTĂRÂREA  Nr. 10/2015 
 
          Privitor la: mandatarea, reprezentantului comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea Statutului 
şi să semneze Actul Adiţional la acesta. 
                                                             
         Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
11.02.2015, la care participă un nr. de 10 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
         Văzând că dl. consilier TISTU FLORIN, a fost ales Preşedinte de şedinţă, pentru lunile 
Ianuarie, Februarie şi Martie 2015; 

     AVÂND în vedere: 
         Expunerea de motive nr. 637/10.02.2015, prezentată de dl. primar Puchin Marin, 
primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 638/10.02.2015, al compartimentului secretariat; 
          Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi 
Raportul nr. 646/10.02.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei;   
          Hotărârea nr. 16/29.04.2011, a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, privind asocierea 
comunei Lăcusteni cu judeţul Vâlcea, municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, 
în vederea  aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;  
          În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. f) in Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile şi art. 2 alin. (1) lit. a), b) din Hotărărea Guvernului nr. 
855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014,  coroborate cu art. 36 alin.(2) lit. e) şi art. 45 alin.(1) lit. 
din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală cu completările şi modificările 
ulterioare; 
          În temeiul art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu completările şi modificările ulterioare,  cu 8 voturi „pentru” şi 2 abţineri, adoptă 
următoarea 
      
                                                              HOTĂRÂRE:  
 
             Art. 1. Se mandatează d–nul. Puchin Marin, reprezentantul comunei Lăcusteni, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, cetăţean 
român, născut la data de 19.05. 1946, la Lăcusteni, domiciliat în comuna Lăcusteni, sat 
Lăcusteni, Judeţul Vâlcea, posesor al C.I. seria VX, nr. 289422, eliberat de SPCLEP Bălceşti la 
data de 04.07.2007, C.N.P. 1460519380023, să aprobe modificarea Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
semneze în numele şi pe seama comunei Lăcusteni, Actul Adiţional ce va fi încheiat şi 
autentificat de un notar public. 



            Art. 2. Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, va împuternici persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, de pe lângă grefa Judecătoriei Vâlcea.   
           Art. 3. Primarul comunei Lăcusteni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, informând în acest sens consiliul local.                                                                                           
           Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, primarului comunei Lăcusteni, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin grija secretarului comunei.          
        
        LĂCUSTENI, 11.02.201      
         
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
                TISTU FLORIN                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                             S E C R E T A R, 
                                                                                                          BRĂNESCU ADRIAN      
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