
                    

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

    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                   
                                                                               

                              HOTĂRÂREA NR. 20/2015 
 
              Privitor la: modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi mandatarea reprezentantului comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a Asociaţiei să aprobe şi să semneze Actul Adiţional nr. 1 la 
Statutul Asociaţiei 
 
           Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.04.2015, la care participă 
un nr. de 11 din 11 consilieri locali în funcţie. 
           Văzând că, prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţă d-nul. consilier local 
Dumitrescu Aurelian,  pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2015. 
             AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 1406/21.04.2015, prezentata de d-nul PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
           Raportul de specialitate nr. 1385/20.04.2015, al secretarului comunei; 
           Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităţilor din Judeţul Vâlcea nr. 10/ 26.03.2015, înregistrată la Primăria Comunei Lăcusteni cu nr. 
1166/ 27.03.2015, prin care se solicită realizarea demersurilor pentru modificarea Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul 
Vâlcea; 
          Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăcusteni nr. 28/11.08.2011, prin care domnul Puchin 
Marin, a fost desemnat ca reprezentant al comunei Lăcusteni în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; 
           Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 
1468/30.04.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 
comunei; 
          În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi (2), ale art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), ale alin. 
(6), lit. a) pct. 14 şi ale alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 alin. (1), (8) şi 
(9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1), lit. d) şi alin. (3) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006, republicată, ale art. 1 alin. (1) şi (4) din Hotărârea 
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 şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr. 26/ 2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (2) 
lit. h) şi ale alin. (3) lit. t), ale art. 21 alin. (3) şi ale art. 34 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi ale 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Lăcusteni nr. 28/11.08.2011, privind asocierea Comunei 
Lăcusteni cu judeţul Vâlcea şi cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) şi art. 115 (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi 
„pentru”, adoptă următoarea  

 



                                                                       
                                                     HOTĂRÂRE: 

Art. 1. (1). Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, potrivit Actului adiţional nr. 1, 
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) . Se mandatează domnul Puchin Marin, reprezentantul comunei Lăcusteni în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităţilor din Judeţul Vâlcea, să aprobe Actul adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. 

(3) . Se mandatează domnul Puchin Marin să semneze în numele şi pe seama comunei 
Lăcusteni, Actul Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 
de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. 

(4) . În cazul în care, din motive obiective, persoana menţionată la alin. (2) şi (3) nu poate 
participa la activităţile prevăzute la alineatele respective, se mandatează domnul Dascălu Ştefan, 
cetăţean român, născut la data de 01.06.1956, la Lăcusteni, domiciliat în comuna Lăcusteni, sat 
Găneşti, Judeţul Vâlcea, posesor al C.I. seria VX, nr. 564599, eliberat de SPCLEP Bălceşti la data de 
04.07.2007, C.N.P. 1560601380018, să realizeze activităţile menţionate. 

Art. 2. Secretarul comunei Lăcusteni, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) în 
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei. 
 
           LĂCUSTENI, 30.04.2015  
 
 
 
 
 
     
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                Contrasemnează:            
DUMITRESCU AURELIAN                      SECRETAR,    
                             BRĂNESCU ADRIAN                               


