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JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  

H O T Ă R Â R E A Nr. 5  

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în 

Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire 

la cererea de aderare a Comunei Gherăești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași  

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni,  judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 29 

ianuarie 2016; 

Având în vedere Actul constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iaşi - ARSACIS, 
autentificat sub nr.1973/12.05.2009, precum și Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iaşi - 

ARSACIS, autentificat sub nr.1972/12.05.2009; 

Luând act de:  
- Nota de fundamentare, cu nr. 874/2015, întocmită de Asociaţia Regională a Serviciilor de Apa Canal Iaşi - 

ARSACIS privind acordarea expresă, în prealabil, a  mandatului special către reprezentantul asociatului în Adunarea 

Generală a Asociaților a ARSACIS; 

-  Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 7580/RG/2016; 
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 538/RG//2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 474/RG/2016; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 16, alin. (20 și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iaşi – ARSACIS; 

- 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 modificările și completările 
ulterioare;   

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 

- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 114 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă aderarea Comunei Gherăești, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă 
Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str. Octav Băncila nr. 1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 

grefa Judecătoriei Iași cu nr. 7/A/24.01.2008, reprezentată legal prin Președinte – ing. Victor Chirilă. 

Art. 2 - Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni, județul Iași în Adunarea Generală 

a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, și anume domnului Irimia Mihai – primarul 
comunei, cetăţean român, născut la data  de 28.07.1957 în sat Răducăneni, judeţul Iași, domiciliat în sat Răducăneni, 

nr. 1082 , posesor  al C.I. seria MZ, nr. 291123, eliberată de S.P.C.L.E.P. Răducăneni la data de 23.05.2014, să 

aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în 
numele şi pe seama Comunei Răducăneni, aderarea Comunei Gherăești, jud. Neamț, la Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași. 

 Art. 3 – În situaţia în care reprezentantul Comunei Răducăneni, desemnat la art. 2 de mai sus, se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Comunei Răducăneni vor fi reprezentate de domnul Ilie 

Viorel – viceprimarul comunei, cetăţean român, născut la data de 29.12.1956, domiciliat în sat Răducăneni, nr. 777, 

posesor al C.I. seria MX, nr. 649059, eliberată de SPCLEP Răducăneni la data de 22.01.2007. 

Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor menționate în cuprinsul ei, 
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iaşi – ARSACIS, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 

pentru controlul legalităţii. 

                                  Data astăzi  29 ianuarie  2016. 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                                             RADU ION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 Secretar comună 
 

                                                                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor  15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    

 


