Judeţul Botoşani
Consiliul Local al comunei Baluseni

HOTĂRAREA NR. 1/ 2013
Privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului consiliului local Baluşeni în
Adunarea Generala a Asociaţilor “AQUA Botoşani”
pentru aprobarea cotizaţiei anuale
Consiliul Local al comunei Băluşeni întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2013,
•

•
•

•
•

vazand expunerea de motive a dlui primar, avizul Comisiei de specialitate pentru dezvoltare
urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, administraţie locală, juridică, ordine publică,
drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si raportul Compartimentului secretariat, juridic,
contencios administrativ,
avand in vedere adresa nr. 3786/08.01.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA
Botoşani,
ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, ale Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare si ale art. 16 alin. 2 lit. k, art. 20
alin.5 si 7 şi ale art. 21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei,
având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare, republicatǎ,
Hotărăşte:

Art.1. Se acordă mandat special dlui Stratulat Neculai, reprezentant al comunei Baluseni în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Botoşani” să voteze în numele şi pe
seama Consiliului Local cuantumul cotizaţiei anuale şi modalitatea de plată a acesteia.
Art. 2. În situaţia în care reprezentantul comunei Baluseni desemnat la art.1, respectiv dl.
Stratulat Neculai se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele comunei vor fi
reprezentate de următorii :
1. Dl Câşlaru Dinu în calitate de viceprimar, cetăţean român, născut la data de 08.07.1949, in loc.
Crasnaleuca, jud. Botosani, domiciliat în sat Baluseni, com Baluseni, jud Botosani, posesor al C.I. seria XT
nr. 529994 eliberat de SPCLEP Botoşani la data de 20.12.2011.
sau
2. Dl. Doroftei Claudiu în calitate de consilier local, cetăţean român, născut la data de 08.12.1977
în mun. Botoşani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Baluseni, com. Baluseni, jud Botosani, posesor al C.I.
seria XT nr.156160.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor indrituite prin grija secretarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Costache Burlă
Nr. 1/ 28. 01. 2013
Adoptat cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenţi

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Cristina-Marcela Uriesu

