
                    

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

    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                   
                                                                     

                              HOTĂRÂREA NR. 14/2015 
 
           Privitor la: mandatarea reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”APA VÂLCEA” pentru  aprobarea  cotizaţiei aferente 
anului 2015. 
                                                     
         Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
23.03.2015, la care participă un nr. de 11 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. 1045/17.03.2015, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 1046/17.03.2015, al compartimentului secretariat; 
          Adresa nr. 132/27.02.2015, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”; 
          Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi Raportul 
nr. 1052/17.03.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei;   
          În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. k) şi art. 21 alin (1) din Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”  coroborate cu art. 36 alin.(2) lit. e), şi alin. (2) 
lit. c), precum 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 11 voturi „pentru” adoptă următoarea  
  

                                                                       HOTĂRÂRE:  
            Art. 1. Se mandatează d–nul. Puchin Marin, reprezentantul comunei Lăcusteni, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe 
cotizaţia aferentă anului 2015.                                                                                                                             
           Art. 2. 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, 23.03.2015   
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează: 
   TISTU FLORIN                   SECRETAR,   
                        BRĂNESCU ADRIAN                          
                                       


