
ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 62 

privind mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a 
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şă aprobe încheierea 
actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea 

Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora 

Consiliul Local al Oraşului Brezoi întrunit în şedinţă ordinara, la data de 29 
august,2019, la care participă un numar de 14 consilieri, din totalul de 15 de consilieri 
locali în funcţie; 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre nr.5029/22.08.2019; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.5030/22.08.2019; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brezoi; 
• Hotărârea Consiliului Local Brezoi nr 134/06.12.2007, privind asocierea 

Oraşului Brezoi, cu Judetul Vâlcea, municipiile, oraşele şi unele comune din 
judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării /aderării (la) Asociaţiei/a de Dezvoltare 
lntercomunitară "APA VÂLCEA"; 

• Adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" nr.310 din 
29.07.2019, înregistrată la Primăria sub nr.4605/31.07.20·19; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.91, art.132, art.175 şi art.605 din OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ; 
- 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 modificarile şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului privind asociaţiile şi fundaţiile nr. 26/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea 
nr.129/2019; 

- art.16 alin.(2) lit."h" şi ale art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.129, alin.(9), lit.c) coroborat cu disp.att 196, alin.(1 ), lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un 
numar de 14 voturi "pentru" 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se mandatează domnul Robert Schell reprezentantul orasului Brezoi, in în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea ", să 
aprobe: 

1.Încheierea actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei, după 
aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţiei a modificării şi completării 
documentelor constitutive ale Asociaţiei în sensul: 

- modificării numărului de membri ai Consiliului Director al Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară APA Valcea aleşi din rândul membrilor adunării generale a 



asociaţiei - de la 2 (doi), la cel puţin 4 membri, cu condiţia ca numărul total de 
membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar. 

- eliminării prevederii referitoare la recomandarea ca reprezentanţii asociaţilor 
în Adunarea generală să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv 
preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţ; 

-Introducerii unor noi prevederi potrivit cărora: "Comunele, oraşele şi 
municipiile sunt reprezentate de drept în adunarea generală a Asociaţiei de către 
primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ
teritoriale în adunarea generală viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi 
oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei 
instituţii publice de interes local. 

Judeţul este reprezentat de drept în adunarea generală a Asociaţiei de către 
preşedintele consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega 
calitatea sa de reprezentant de drept în adunarea generală unuia dintre 
vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului 
public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu 
sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean." 

- modificării dispoziţiilor care prevăd că inlocuitorii reprezentanţilor asociaţilor 
în Adunarea generală a Asociaţiei sunt desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, în 
sensul precizării că aceştia se desemnează prin dispoziţie a primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean; 

-modificării reprezentanţilor membrilor asociaţi (acolo unde este cazul); 

- completării datelor de identificare a asociaţilor - unităţi administrativ-teritoriale, 
cu codurile de identificare fiscală şi cu adresele complete (acolo unde este cazul) ale 
acestora; 

2. împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele şi pe seama orasului 
Brezoi, Actele Adiţionale ce se vor încheia la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şi vor fi autentificate potrivit legii. 

Art.2- Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA 
Vâlcea", va împuternici persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 
pentru înregistrarea modificărilor şi a completărilor Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Râmnicu Vâlcea. 

Art.3 - Prezenta hotarare va dusa la indeplinire de Primarul orasului si va fi 
comunicata Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "APA Valcea", Primarului orasului 
Brezoi si Institutiei Prefectului-Judetul Valcea. 

Brezoi la 29 august, 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General, 

San~~~ 


