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HOTĂRÂRE
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA
ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local al Comunei ROSCANI, întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2016
Având în vedere expunerea de motive nr. 93/03.03.2016 initiata de dl primar Gheorghiu
Ginovel, la proiectul de hotărâre;
Având în vedere adresa ARSACIS înregistrată la primaria Roscani sub
numărul.90/03.03.2016
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la acordarea
expresă, în prealabil, a mandatului special către reprezentantul asociatului în AGA ARSACIS;
Având în vedere referatul secretarului comunei Roscani, înregistrat sub nr. 94/03.03.2016;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG 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;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Art.2. - Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Roscani în Adunarea Generală
a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, și anume, dl. Gheorghiu Ginovel
cetăţean român, născut la data de 25.03.1969 în Trifesti, judeţul Iasi, domiciliat în sat Radeni,
Comuna Roscani, jud. Iasi, nr. 195, posesor al CI seria MX, nr. 702745., eliberată de SPCLEP Iasi
la data de 17.10.2007, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei. Roscani, Caietul de
sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
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Art.3 – În situaţia în care reprezentantul Comunei. Roscani, desemnat la art. 1 de mai sus, se
află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Comunei Roscani vor fi
reprezentate de dl Gheorghiu Ginovel, în calitate de primar, cetăţean român, născut la data de
Trifesti, judeţul Iasi, domiciliat în sat Radeni, Comuna Roscani, jud. Iasi, nr. 195, posesor al CI seria
MX, nr. 702745, eliberată de SPCLEP Iasi la data de 17.10.2007.
Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași și ARSACIS.
Art.5 – (1) Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de secretarul
Comunei Roscani.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ailiesei Petru Dan

Consilier local:

contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
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