
 
 

HOTĂRÂREA NR.42  
privind :  mandatarea reprezentantului Orașului B`ile Ol`ne]ti  în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să aprobe primirea de noi 

membri, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului și să semneze Actele     
Adiționale la acestea 

       Consiliul Local al Orașului B`ile Ol`ne]ti întrunit în şedinţă ordinara data de 30 aprilie 2015, 
la care participă un num`r de  12 consilieri, din cei 13 în funcție absent motivat dna consilier local 
Nicolaescu Sanda Lucia;  

Având în vedere: 
Hotărârea Consiliului Local  al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr. 10/29.07.2004, privind asocierea  
Orașului B`ile Ol`ne]ti, cu  Judeţul Vâlcea, municipiile, orașele și unele comune din județul 
Vâlcea , în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”; 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată,  
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale 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. 

Art.16 alin.(2) lit. ”k” coroborat cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA VÂLCEA” cu modificările şi completările ulterioare; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi 
"pentru" = 12 

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit e), art. 45 alin.(1) și art.115 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,adopt` urm`toarea 

 
HOTĂRĂRE 

 
Art.1 - Se mandatează dl.Primar ec.Vasile Sorin Vasilache, cetăţean român, născut la data de 

31 octombrie1971 la Hunedoara, domiciliat în B`ile Ol`ne]ti, posesor al C.I. seria VX, nr. 
496666,   eliberat de SPCLEP B`ile Ol`ne]ti la data de 09.12.2012, CNP 1711031384012, 
reprezentantul Oraşului Băile Olăneşti  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membri, modificarea și completarea 
Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, cu 
modificările și completările ulterioare și să semneze, în numele şi pe seama Orașului  B`ile 
Ol`ne]ti Actele Adiționale ce vor fi încheiate și autentificate 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 Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Rm.Vâlcea. 

Art.3 – Secretarul Orașului va comunica prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor ei.  

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”,  
- Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea  
-  
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