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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 156 DIN 19.12.2018 

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 

referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională 

a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 

28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS 

 

 

 Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, 

           Având în vedere: 

          - adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi – ARSACIS, 

înregistrată sub nr.1882/03.12.2018; 

          - nota de fundamentare nr. 1881/03.12.2018 întocmită de ARSACIS privind 

acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special, reprezentantului asociatului în A.G.A. 

ARSACIS cu privire la cererea de aderare a com. Stănița, jud. Neamț, precum și cu privire 

la aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul 

ARSACIS; 

          - cererea de aderare nr. 4921/30.10.2018 formulată de comuna Stănița, județul 

Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 26.10.2018 a Com. Stănița, județul 

Neamț, cu privire la aprobarea aderării la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS, respectiv desemnarea reprezentantului acestuia în ARSACIS; 

           Luând în considerare: 

          - expunerea de motive înregistrată cu nr. 47707/07.12.2018 la secretariatul primăriei 

orașului Târgu Frumos; 

          -  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 47708/07.12.2018;  

          - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 47709/07.12.2018 la secretariatul 

primăriei orașului Târgu Frumos; 

          - Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă 

și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al orașului             

Târgu Frumos înregistrat cu nr. 48424/19.12.2018; 

          Ținând seama de: 

         - prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de 

Apă Canal Iaşi– ARSACIS; 

         -  prevederile Hotărârii de Guvern 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 modificările și completările ulterioare; 
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         - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         -  în temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului UAT Orașul Târgu Frumos în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să 

aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă 

Canal Iași – ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Oraș Târgu Frumos, aderarea 

Comunei Stănița,  judeţul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-

ARSACIS, precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, conform Actului Adiţional nr. 27, respectiv nr. 

28. 

 

Art. 2. Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iaşi – ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în 

numele și pe seama UAT Oraș Târgu Frumos, Actul Adițional nr. 27 la Actul Constitutiv 

și Actul Adițional nr. 28 la Statutul ARSACIS.   

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu 

modificările și completările ulterioare care nu contravin prevederilor Actelor Adiționale nr. 

27 și nr. 28 rămân neschimbate și își produc efectele. 

 

Art. 4. Secretarul oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, va comunica prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului oraşului Târgu Frumos, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă – Canal Iaşi – 

ARSACIS, compartimentelor şi birourilor interesate din cadrul Primăriei oraşului şi o va 

aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro 

şi/sau în presă. 

                     

  Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

         Consilier local,                     Secretar, 

   DROBOTĂ TUDOREL – MIHĂIȚĂ               Spulber Felicia – Elena  

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 19.12.2018, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17 

consilieri locali în funcție.  

http://www.primariatgfrumos.ro/

