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                         CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.

Privitor la: desemnarea reprezentantului Comunei Roșiile în
Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”APA Vâlcea”

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în
şedinţa sa ordinară din data de  25.02.2021 la care participă un
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Brabete  Dănuț  a  fost  ales
preşedinte  de  şedinţă  pentru  o  perioadă  de  trei  luni  în  şedinţa
Consiliului local Roşiile din data de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul,  raportul  de  specialitate  al
secretarului general UAT Roșiile înregistrat la nr. 548/17.02.2021  în
baza adresei  nr.  330/2020 a ADI Apa Vâlcea a prin care propune
adoptarea  unei  Hotărâri  a  consiliului  local  privind  mandatarea
reprezentantului Comunei Roșiile în Adunarea Generală a Asociației
de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”APA  VÂLCEA”,  având  în  vedere
rezultatul scrutinului pentru alegerea autorităților publice locale din
anul 2020, ținând seama de Hotărârea Consiliului Local  Roșiile nr.39
din  26.09.2014,  privind  asocierea   Comunei  Roșiile,  cu   Judeţul
Vâlcea, municipiile,  orașele și  unele comune din județul Vâlcea, în
vederea  înființării  /aderării  (la)  Asociaţiei/a  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”APA VÂLCEA”;

Având în vedere raportul  comisiei  de specialitate din cadrul
Consiliului  local  Roşiile  prin  care  avizează  favorabil  proiectul  de
hotărâre;

Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de
hotărâre întocmit de secretarul UAT Roşiile;

În  conformitate  cu  prevederile  art.14  alin.(1)  din  Statutul
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”APA  Vâlcea”,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  cu  respectarea  Legii  nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în
administrația  publică,  văzând  și  art.  120,  121  din  L.  1/2003  –
Constituția  României,  Legea  199/1997  pentru  ratificarea  Cartei
europene  a  autonomiei  locale,  adoptata  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985,  art.  7 alin.  2 din Legea nr.  287/2009 r1 privind
Codul Civil;

În temeiul  prevederilor art.  132, art.  133 alin.  (1),  art.  134
alin. (3) lit. a), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 139
alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240
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din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și  completările  ulterioare,  cu 11 voturi  pentru,  Consiliul  local  al
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:

                                               HOTĂRÂRE

Art.1.  (1).  Domnul  Constantin  Dumitru, Primar  al  Comunei
Roșiile, este reprezentantul de drept al Comunei Roșiile în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”.

(2). Primarul Comunei Roșiile  își poate delega prin dispoziție,
calitatea sa  de reprezentant  al  unităţii  administrativ-teritoriale  în
Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare   Intercomunitară
”APA  Vâlcea”,  după  caz,  viceprimarului,  precum  şi  oricărei  alte
persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul
unei instituţii publice de interes local.

Art.2.  Începând  cu  data prezentei  hotărâri  orice  dispoziții
contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”,  primarului
după caz viceprimarul comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire
şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general
UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 17.02.2021
       Inițiator proiect,  Primar,                         Avizează pentru
legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT 
Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-
CONSTANTIN


