
 
HOTĂRÂREA NR.17 

PRIVITOR LA: mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să  aprobe 

încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și 
împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea acestora 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 22 decembrie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020; 
        Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 19287/15 decembrie 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 
19288/15 decembrie 2020 al secretarul general al orașului  prin care se propune 
mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să  aprobe încheierea actelor 
adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea 
Președintelui Asociației pentru semnarea acestora; 
 Văzând și adresa nr.385/07 decembrie 2020 a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA Vâlcea”, înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub 
nr.17764/07 decembrie 2020 prin care se solicită mandatarea reprezentantului 
orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA Vâlcea” să  aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la 
Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea 
acestora; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 19289/15 
decembrie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.(6) și art.132 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu cele ale art.16 alin.(2) lit.h) și ale art.32 alin.(1) din Statutul Asociației, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139, alin.(1)  şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 15 voturi 
pentru, adoptă următoarea 

HOTĂRĂRE: 
Art.1. -  Se mandatează domnul Ștefan Bogdan, reprezentantul orașului 

Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea ” să aprobe: 

           

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 

mailto:primaria_babeni@yahoo.com


1.Încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației, 
după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociației a modificării și 
completării documentelor constitutive și statutare ale Asociației în sensul: 
         - modificării reprezentanților membrilor asociați(acolo unde este cazul); 
         -modificării și completării componenței Consiliului Director al Asociației.  

2. împuternicirea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe 
seama orașului Băbeni, Actele Adiționale ce se vor încheia la Actul Constitutiv și 
la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” și vor fi 
autentificate potrivit legii. 

Art.2. - Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea” va împuternici persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea modificărilor și a completărilor Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 

Art.3. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului oraşului, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea”, precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet a instituției. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
                             Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 22 decembrie 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


