
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

  
H O T Ă R Â R E A Nr. 38  

pentru modificarea Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind 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  Caietul de sarcini 

al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni,  judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 29 iulie 
2016; 

Luând act de:  
-  Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 4802/RG/2016, prin care propune modificarea 
Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, urmare a rezultatului alegerilor locale din 
data de 5 iunie 2016; 
- Hotărârea nr. 36/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind desemnarea reprezentantului 
Comunei Răducăneni, precum și a persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Răducăneni în Adunarea 
Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 4903/RG//2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. /RG/2016; 

În conformitate cu prevederile: 
- 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; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art. 1 – Hotărârea nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  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  Caietul de sarcini al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, se modifică după cum urmează: 
1. Art. 2 va avea următorul cuprins: 

 „ Art. 2 - Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni, județul Iaș i în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, și anume domnului consilier local Radu 
Ion, cetăţean român, născut la data  de 03.07.1967 în sat Răducăneni, judeţul Iași, domiciliat în sat Răducăneni, nr. 
1604 , posesor al C.I. seria MX, nr. 823147, eliberată de S.P.C.L.E.P. Răducăneni la data de 02.07.2009, să aprobe 
în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi 
pe seama Comunei Răducăneni, Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”. 

2. Art. 3 va avea următorul cuprins: 
 „ 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 
Encuț Emil – viceprimarul comunei, cetăţean român, născut la data de 28.11.19678, domiciliat în sat Răducăneni, 
nr. 1339, posesor al C.I. seria MZ, nr. 029692, eliberată de S.P.C.L.E.P. Răducăneni la data de 24.11.2011”. 
 Art. 2  - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 
rămân neschimbate.    

Art. 3 - 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 iulie 2016. 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  
                                     ALUPOAEI MIHAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, fiind prezenți la ședință 12 dintre  cei 15 consilieri locali aflați în funcție  ai Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni.  


