
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2521 din 04.05.2018 

privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 

referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la 

Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de __________ la 

care participă un număr de_____consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că d-l/d-na _________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul 

comunei Oțeleni privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA 

ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la 

Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

Având în vedere nota de fundamentare ARSACIS nr. 875/26.04.2018 cu privire la la 

proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea completărilor aduse Actului 

Constitutiv și Statutului ARSACIS, prin Actele Adiționale nr.21, respectiv nr.22 

Având în vedere cererea de aderare nr. 663/01.03.2018 precum și Hotărârea de Consiliu 

Local nr. 15 din 23.02.2018 a Com. Bozieni-jud. Neamț cu privire la aderarea la Asociația 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iaşi – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile 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 şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare, republicată 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr._____din _____ 

Având în vedere raportul de avizare nr._____din _________ al Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni,  

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr.______din 

____________ la sediul instituției; 



În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit.a) pct. 14 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.- Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Oțeleni, în Adunarea 

Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să aprobe în 

Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-

ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Comuna Oțeleni, aderarea Comunei Bozieni-jud. Neamț, 

la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și completarea Actului 

Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, 

conform Actului Adiţional nr. 21, respectiv nr. 22. 

Art.2.  Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 

ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe 

seama UAT Comuna Oțeleni, Actul Adițional nr. 21 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 

22 la Statutul ARSACIS.   

Art.3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu modificările 

și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1-20 care nu contravin prevederilor Actelor 

Adiționale nr. 21 și nr. 22 rămân neschimbate și își produc efectele. 

Art.4. – Secretarul UAT Comuna Oțeleni va comunica copii după prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Jud. Iași, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS 

și  va afișa la sediul și pe site-ul instituției. 

  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR INTERIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 2520 din 04.05.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării 

votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor 

Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bozieni nr. 15/23.02.2018 a fost aprobată 

aderarea Comunei Bozieni-jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS. De asemenea, prin adresa nr. 663/01.03.2018, com. Bozieni-jud. Neamț a formulat 

cerere de aderare la ARSACIS.  

Conform prevederilor Statutului ARSACIS și cu respectarea prevederilor Hotărârii de 

Guvern 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, aprobarea primirii de noi membri intră în atribuțiile 

Adunării Generale a Asociației, cu următoarele precizări: 

- art. 13 prevede: 

”Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act 

adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului.” 

- art.16 alin (2) prevede: 

”Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: 

  lit.  j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie” 

- art.21 alin. (1) prevede: 

“Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

art. 16 alin. (2) lit. j) (aprobarea primirii de noi membri) ............... nu pot fi votate de 

reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, 

acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 

reprezentant este." 

- art. 20 alin. (3) prevede: 

”Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. j) (aprobarea primirii de noi membri) ...... se iau în 

prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți”. 

Completarea Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS se va realiza prin menționarea în 

Preambulul acestora a noului membru al Asociației, și anume com. Bozieni-jud. Neamț. 

În baza celor menţionate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de Hotărâre de 

Consiliu Local privind acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special reprezentantului 

asociatului în vederea exprimării în AGA ARSACIS a votului cu privire la solicitarea de aderare 

a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și 

încheierea actelor adiționale nr. 21 și nr. 22 privind modificarea corespunzătoare a actelor 

constitutive ale Asociației. 

 Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.______din ________ 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării 

votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la 

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor 

Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2521 din 04.05.2018 privind acordarea  

mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de 

aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 

ARSACIS 

Având în vedere expunerea de motive înaintată de către Primarul comunei Oțeleni la 

proiectul de hotărâre privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA 

ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la 

Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

Având în vedere nota de fundamentare ARSACIS nr. 875/26.04.2018 cu privire la la 

proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea completărilor aduse Actului 

Constitutiv și Statutului ARSACIS, prin Actele Adiționale nr.21, respectiv nr.22 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor 

de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iaşi – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile 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 şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consider că sunt îndeplinite prevederile legale și că proiectul de hotărâre poate fi supus 

dezbaterii Consiliului local. 

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 


