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ROMÂNIA 
COMUNA UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea comunei Unțeni cu comunele 

Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, 
Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în vederea aderării acestora la   

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” 
 

Consiliul Local Unțeni întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 august 2014  
   având în vedere: 

Adresa nr. 4882/21.07.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOȘANI”; 

Expunerea de motive nr.3498/2014 a primarului comunei Unțeni la proiectul de 
hotărâre privind asocierea    comunei Unțeni cu următoarele comune: Adășeni, Blândești, 
Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. 
Câmpului și Vorniceni în vederea aderării acestora la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA BOTOȘANI”,  

Raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni cu nr.3497/2014; 

Rapoartele de avizare ale: 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

aprobată prin Legea nr. 246/2005, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, art. 13, art. 16 
alin. (2) lit. h) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOȘANI”, 

în temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art. 1. Se aprobă asocierea comunei Unțeni, prin Consiliul Local Unțeni, cu 
următoarele comune: Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, 
Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni, prin consiliile locale 
respective, în vederea aderării acestora la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOȘANI”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” prin Actul adiţional nr. 6/2014 şi, 
respectiv, Actul adiţional nr. 8/2014, în forma prevăzută în Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se  împuterniceşte domnul Ursachi Vasile, secretar al comunei Unțeni, 
cetăţean român, născut la data de 1 august 1962, CNP 1620801070085, domiciliat în satul 
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Unțeni, comuna Unțeni, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT nr.571610, eliberat de 
S.P.C.L.E.P. Botoșani la data de 29.06.2010 să voteze în favoarea adoptării Actului adiţional 
nr. 6 la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOȘANI” şi Actului adiţional nr. 8 la Statutul Asociaţiei al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”, în forma prezentată  în Anexele nr. 1 şi 2 la 
prezenta hotărâre.  

Art. 4. Se împuterniceşte domnul Ursachi Vasile, secretar al comunei Unțeni, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Unțeni Actul adiţional nr. 6 la Actul 
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” şi Actul 
adiţional nr. 8 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOȘANI”, în forma prezentată în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se împuterniceşte d-na Macsim Felicia, consilier juridic în cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI”, cetăţean român, născută la data de 
15.02.1975, CNP 2750215070023, domiciliată în municipiul Botoşani, Al. Azurului nr. 4, bl. 
4, sc. A, ap. 9, posesoare a C.I. seria XT nr. 586838, eliberată de Poliția Botoşani la data de 
11.02.2013, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 
BOTOȘANI” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă  Judecătoria Botoşani. 
 Art. 6. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
14 august 2014 
Nr.33. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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