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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului comunei Dolje ti i a persoanelor care pot înlocuiș ș

reprezentantul comunei Dolje ti în Adunarea Generală a Asocia ilor din cadrul ș ț
Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACISț

      Consiliul Local al comunei Dolje tiș , întrunit în edin ă ordinară în luna decembrie, 2020;ș ț
Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr.10326 din 27.11.2020, prezentată i sus inută de primarul comuneiș ț

Dolje tiș , domnul Lungu Albert;
- Raportul compartimentului nr. 10327 din 27.11.2020 întocmit de secretarul general al comunei

Dolje ti;ș
- avizul  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dolje tiș ;
-  Adresa  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS  ț ș nr.  10294

/27.11.2020;
-  prevederile  Statutului  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACISț ș

actualizat, modificat, completat;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i aș

statutului-cadru ale asocia iilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită iț ț
publice, cu modificările i completările ulterioare;ș

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, republicată, cuț
modificările i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Legii  nr.  241/2006  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare,ș
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

 În temeiul dispozi iilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț

H O T Ă R Ă  T E :Ș

Art.1. – Se desemnează, ca reprezentant al comunei Dolje ti în Adunarea Generală a Asocia ieiș ț
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i- ARSACIS, dl Lungu Albert, Primar al comunei Dolje ti.ș ș

Art.2. –  Se  desemnează  în  calitate  de  înlocuitori  ai  reprezentantului  comunei  Dolje ti  înș
Adunarea Generală a Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i- ARSACIS, în cazul în careț ș
acesta nu poate participa la edin ele la care este convocat, următoarele persoane:ș ț
- Arcana Marcel, în calitate de viceprimar.

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă hotărârea de consiliu local anterioară,
având acela i obiect de reglementare.ș

Art.4. – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al comunei Dolje ti vorș
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Institu iei Prefectului Neam , Asociaţiei Regionale aț ț
Serviciilor de Apă Canal Iaşi -  ARSACIS.

INI IATOR,Ț
PRIMAR, LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 10 326 din 27.11.1010

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolje ti i aș ș
persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Dolje ti în Adunarea Generalăș
a Asocia ilor din cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACISț ț

Având în vedere :
- Adresa  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de Apă Canal  Ia i  – ARSACIS  ț ș nr.

10294 /27.11.2020;
-  prevederile  Statutului  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –ț ș

ARSACIS actualizat, modificat, completat;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  pentru  aprobarea  actului

constitutiv-cadru i  a  statutului-cadru ale asocia iilor  de dezvoltare  intercomunitară cuș ț
obiect  de  activitate  serviciile  de  utilită i  publice,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice,ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Legii  nr.  241/2006  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  i  deș
canalizare, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

inând cont de faptul că la alegerile locale din 27 septembrie 2020 am fost alesȚ
Primar al comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
          Supun spre analiză i aprobare proiectul de hotărâre cuș  privire la desemnarea
reprezentantului  comunei  Dolje ti  i  a  persoanelor  care  pot  înlocui  reprezentantulș ș
comunei Dolje ti în Adunarea Generală a Asocia ilor din cadrul ș ț
Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACISț .

PRIMAR, 
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 10 327 din 27.11.1010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolje ti i aș ș
persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Dolje ti în Adunarea Generalăș
a Asocia ilor din cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACISț ț

Având în vedere :
-  Adresa Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de Apă Canal  Ia i  – ARSACIS nr.ț ș

10294 /27.11.2020;
Potrivit dispozi iilor legislative i statutare:ț ș
- Anexa  nr.4,  art.14,  alin.(1)  i  (3)  din  Hotărârea  nr.855/2008  pentru  aprobareaș

actului  constitutiv-cadru  i  a  statutului-  cadru  ale  asocia iilor  de  dezvoltareș ț
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, respectiv art.14ț
din  Statutul  ARSACIS:  ,,(1)  Adunarea  generală  este  organul  de  conducere  al
asocia iei,  format  din to i  reprezentan ii  asocia ilor,  desemna i  prin  hotărâre  aț ț ț ț ț
autorită ilor deliberative ale acestora.  Se recomandă ca ace tia să fie primarii,ț ș
pentru municipii i  ora e i  comune, respectiv pre edintele consiliului jude ean,ș ș ș ș ț
pentru jude e.ț
(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentan ilor vor fi transmise înț
copie asocia ilor i pre edintelui Asocia iei în termen de trei zile lucrătoare de laț ș ș ț
data emiterii lor.”
- art.10, alin.(8) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicata**)a serviciilor

comunitare de utilitati publice: ,,.... primarii i, respectiv, pre edintii consiliilor jude eneș ș ț
î i pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asocia iei.”ș ț

-  Anexa  nr.4,  art.20,  alin.(7)   din  Hotărârea  nr.855/2008  i  art.20,  alin.(7)  dinș
Statutul  ARSACIS:,,  În  cazul  în  care  reprezentantul  unuia  dintre  asocia i  nu  poateț
participa la edin a unei adunări generalela care a fost convocat, acesta poate fi înlocuitș ț
de un al reprezentant al unită ii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prinț
hotărâre a autorită ii deliberative a unită ii administrativ-teritoriale asociate.”ț ț

inând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre esteȚ
fundamentat  din  punct  de  vedere  al  reglementărilor  specifice  aplicabile,  respectiv  al
legalită ii, în acest sens, propunem analizarea i supunerea spre dezbatere i adoptare aț ș ș
proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  comunei  Dolje ti  i  aș ș
persoanelor  care  pot  înlocui  reprezentantul  comunei  Dolje ti  în  Adunarea  Generală  aș
Asocia ilor din cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS.      ț ț

Secretar general ,
Mihaela Cezar




