
  
 

ROMÂNIA 
COMUNA DOBÂRCENI. 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA nr. 39 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Dobarceni 

în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA Botoşani” 
pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„ AQUA Botoşani”, 
   

Consiliul Local al comunei DOBÂRCENI.  

urmare adresei nr. 11462/02.09.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
Botoşani”, 

analizând expunerea de motive a primarului privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local DOBÂRCENI.în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  „AQUA 
Botoşani”, pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
Botoşani”, 

având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local 
DOBÂRCENI., 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi , cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu art. 21 alin.(1) și art. 20 alin. (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ AQUA BOTOŞANI”, 

în temeiul art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 

  Art. 1. Se acordă mandat special d-lui Primar BUNDUC DOREL, reprezentant  al comunei DOBÂRCENI. 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoşani” să voteze în 
numele şi pe seama Consiliului Local aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA Botoşani”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului (Partea Introductivă – Asociații) și se împuternicește 
reprezentantul desemnat la art. 1 să voteze modificarea Statutului Asociației, conform actului adițional 
nr. 11.  

Art. 3. Primarul comunei DOBÂRCENI. și serviciile din aparatul de specialitate ale acestuia, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI”. 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează,                     

CHITEALA NICULINA Secretarul general 

 Cimbru Liliana 

DOBÂRCENI 
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