
ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind mandatarea reprezentantului Oraşului BREZOI în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şă 

aprobe retragerea Comunei Stroeşti, 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 19 
decembrie 2019, la care participă de consilieri, din totalul de _ de consilieri 
locali în funcţie; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.7304/12.12.2019; 
-Rapoartele de specialitate ale 7305/12.12.2019; 
-Avizele comisiilor de specialitate; 
- Hotărârea Consiliului Local Brezoi 134/06.12.2007 modificata si completata prin HCL 
nr.51/23.05.2013, privind asocierea Oraşului Brezoi, cu Judeţul Vâlcea, municipiile, 
oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, î~ vederea înfiinţării /aderării (la) 
Asociaţiei/a de Dezvoltare lntercomunitară "APA VALCEA" 
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" nr.447 din 
09.12.2019, înregistrată la Primăria sub nr. __ din __ 2019 şi Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Stroeşti nr.60 din 23.10.2019, privind retragerea 
Comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea din calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară APA Vâlcea; 

i'n conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) lit."h" şi "j", art.21 alin.(1) şi ale 
art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, cu modificările şi completă riie ulterioare; 

în temeiul art. 129 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se mandatează reprezentantul Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea", să aprobe: 

1. retragerea Comunei Stroeşti din Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară "APA 
Vâlcea"; 

2. încheierea actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei, 
după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţiei a modificării 
documentelor constitutive ale Asociaţiei, în sensul eliminării Comunei 
Stroeşti dintre membrii asociaţi; 

3. mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele şi pe seama 
Oraşului Brezoi, Actele Adiţionale ce se vor încheia la Actul Constitutiv şi 
la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea". 



Art.2 - Secretarul general al Oraşului Brezoi va comunica prezenta hotărâre, în 
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor ei : 

-Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea"; 
-Prefectului Judetului Valcea; 
-Primarului orasului Brezoi. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de __ voturi pentru, _voturi 
Împotrivă şi abţineri. 

Nr. ___ din ___ ,2019 
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Avizeaza pentru legalitate, 
Secretar general 
Sandu Nicolae 



Primaria Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 7305/12.12.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind privind mandatarea reprezentantului Oraşului BREZOI în 
Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA 
Vâlcea" şă aprobe retragerea Comunei Stroeşti, încheierea actelor 

adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea 
Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora 

Prin adresa nr.447/09.12.2019, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
APA Valcea ne aduce la cunostiinta ca Primaria Comunei Stroesti a adoptat 
HCL nr.60 din 23.10.2019 prin care se retrage din Asociatie. 

Pentru ca Adunarea Generala a Asociatiei sa poata aproba, potrivit 
Statutului, retragerea Comunei Stroesti din Asociatie si incheierea actelor 
aditionale prin care se vor modifica documentele statuare, este necesara 
supunerea spre aprobare consiliului local: 

!.retragerea Comunei Stroesti din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare "APA Valcca"; 

2.incheierca actelor aditionalc la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei, 
dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Asociatiei a modificarii 
documentelor constitutive ale Asociatiei in sensul eliminarii Comunei Strocsti 
dintre membrii asociatiei. 

3 .mandatarca Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pc seama 
asociatilor, Actele Aditionalc ce se vor incheia la Actul Constitutiv si la Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare lntcrcomunitara "APA Valcca". 

Aceasta solicitare este in conformitate cu Statutul Asociatiei, cu modificarile 
si completarile ulterioare, respectiv cu prevederile: 
-art.16 alin.(2), j) si ale art.21 alin.(1), hotararile Adunarii Generale a Asociatiei 

privind aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, precum si a retragerii 
unor membri, nu pot fi votate de reprezentantii asociatiilor in Adunarea 
Generala a Asociatiei decat in baza unui mandat special, acordat expres, in 
prealabil, prin hotarare a autoritatii dcliberativc a asociatului al carui 
reprezentant este; 



-art.l6 alin.(2) lit.h) si art.32 alin.(l ), potrivit carora actul constitutiv si statutul 
Asociatiei pot fi modificate doar prin acte aditionale. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, solicitam adoptarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata. 

Comp.Juridic 
Popescu Ramona 



Primaria Brezoi 
Judetul V aleea 
Nr. 7304/12.12.2019 

REFERAT DE APROBARE 
privind mandatarea reprezentantului Oraşului BREZOI în Adunarea 

Generală a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şă 
aprobe retragerea Comunei Stroeşti, încheierea actelor adiţionale la 

Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea Preşedintelui 
Asociaţiei pentru semnarea acestora 

Prin adresa nr.447/09.12.2019, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
APA Valcea ne aduce Ia cunostiinta ca Primaria Comunei Stroesti a adoptat 
HCL nr.60 din 23.1 O .2019 prin care se retrage din Asociatie. 

Pentru ca Adunarea Generala a Asociatiei sa poata aproba, potrivit 
Statutului, retragerea Comunei Stroesti din Asociatie si incheierea actelor 
aditionale prin care se vor modifica documentele statuare, este necesara 
supunerea spre aprobare consiliului local: 

}.retragerea Comunei Stroesti din cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare "APA Valcea"; 

2.incheierea actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei, 
dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Asociatiei a modificarii 
documentelor constitutive ale Asociatiei in sensul eliminarii Comunei Stroesti 
dintre membrii asociatiei. 

3.mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama 
asociatilor, Actele Aditionale ce se vor incheia Ia Actul Constitutiv si la Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Val cea". 

Aceasta solicitare este in conformitate cu Statutul Asociatiei, cu modificarile 
si completarile ulterioare, respectiv cu prevederile: 
-art.16 alin.(2), j) si ale art.21 alin.( 1 ), hotararile Adunarii Generale a Asociatiei 

privind aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, precum si a retragerii 
unor membri, nu pot fi votate de reprezentantii asociatiilor in Adunarea 
Generala a Asociatiei decat in baza unui mandat special, acordat expres, in 
prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui 
reprezentant este; 
-art.l6 alin.(2) lit.h) si art.32 alin.(l ), potrivit carora actul constitutiv si statutul 
Asociatiei pot fi modificate doar prin acte aditionale. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, solicitam adoptarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata. 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
"APA VÂLCEA" 

inregistrată in Registrul Asociaţlilor şi Fundaţiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub 
nr.B/14.04.2008; 

CIF 23764139 
Sediul:rnuniciplul Rrn.Vâlcea, str. Căpitan Mărăşanu, nr.3, judeţul Vâlcea: 

________ T~e:.:...:II~F~ax::::..:~02:::::5~0-!-733600, e-mail: apavalcea@yahoo.com 

NrA47 din 09.12.2019 

MEMBRII 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA VÂLCEA" 

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" vă aduce la 
cunoştinţa că Primăria Comunei Stroeşti a transmis H.C.L. nr.60 din 23.10.2019, 
privind retragerea Comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea din calitatea de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară APA Vâlcea. 

Precizăm că unitatea administrativ-teritorială Comuna Stroeşti nu a delegat 
gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare operatorului 
regional APAVIL S.A. şi în prezent nu mai este inclusă în "Lista cu investiţii prioritare" 
din cadrul ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată 
din judeţul Vâlcea în perioada 2014-2020" (a fost eliminată întrucât nu îndeplineşte 
criteriile de eligibilitate). 

Având în vedere aceste aspecte, pentru ca Adunarea Generală a Asociaţiei să 
poată aproba, potrivit Statutului, retragerea Comunei Stroeşti din Asociaţie şi 
încheierea actelor adiţionale prin care se vor modifica documentele statutare, vă 
rugăm să supuneţi spre aprobare, în prima şedinţa de consiliu local, 
mandatarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale în Adunarea 
Generală a Asociaţiei, să aprobe: 

1.retragerea Comunei Stroeşti din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară "APA Vâlcea" ; 

2. incheierea actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei, 
după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţiei a modificării 
documentelor constitutive ale Asociaţiei in sensul eliminării Comunei Stroeşti 
dintre membrii asociaţi; 

3.mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele şi pe seama 
asociaţilor, Actele Adiţionale ce se vor încheia la Actul Constitutiv şi la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară ''APA Vâlcea". 
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Această solicitare este în conformitate cu Statutul Asociaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv cu prevederile: 

- art.16 alin.(2) lit."j" şi ale art.21 alin.(1), potrivit cărora hotărârile Adunării Generale 
a Asociaţiei privind aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a 
retragerii unor membri, nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea 
Genera.lă a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant 
este; 

- art.16 alin.(2) lit. "h" şi art.32 alin.('!), potrivit cărora actul constitutiv şi statutul 
Asociaţiei pot fi modificate doar prin acte adiţionale. 

Vă transmitem, ataşat: 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Stroeşti nr.60 din 23.1 0.2019; 
- un model de hotărâre de consiliu local privind mandatarea reprezentantului 

municipiului/oraşului/comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară "APA Vâlcea". 

Cu stimă, 

PREŞEDINTE, 

Robert SCHELL 
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