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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 93 

privind desemnarea reprezentantului comunei Oțeleni și a persoanelor care pot înlocui 

reprezentantul comunei Oțeleni în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației 

Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS  
  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind desemnarea reprezentantului 

comunei Oțeleni și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Oțeleni în Adunarea 

Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal – ARSACIS; 

Având în vedere adresa ARSACIS nr. 1201/03.11.2020; 

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

Iași – ARSACIS actualizat, modificat, completat; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8829 din 19.11.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, 

de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 9014 din 

26.11.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 
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ART.1 Se desemnează, ca reprezentant al comunei Oțeleni în Adunarea Generală a 

Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS, dl. Gherăescu Felician Mihai, 

Primar al comunei Oțeleni. 

ART.2 Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului comunei Oțeleni în 

Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS, în cazul 

în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat, următoarele persoane: 

- _________ - __________ - ___________, în calitate de ....; 

- _________ - __________ - ___________, în calitate de ....; 

ART.3 – Cu data prezentei se abrogă orice alte prevederi contrare. 

ART.4 - Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 noiembrie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


