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ROMÂNIA 
COMUNA UNȚENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
     privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în 

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea 
primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA 

BOTOŞANI” 
 

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.3502/2014 a primarului comunei Unțeni la proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în 
Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  „AQUA BOTOŞANI”, pentru aprobarea primirii de 
noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”,  

Raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni cu nr.3501/2014; 

Rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  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.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
   

 
 Art. 1. Se acordă mandat special domnului Ursachi Vasile, reprezentant  al  comunei 

Unțeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI” să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local aprobarea primirii de noi 
membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”. 
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            Art. 2. În situaţia în care reprezentantul comunei Unțeni desemnat la art.1, respectiv 
domnul Ursachi Vasile, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele 
comunei vor fi reprezentate de : 

1.Domnul Nastasă Marius-Crinu în calitate de consilier superior cetăţean român, născut 
la data de 23 iunie 1963 la mun. Botoșani,  domiciliat în  mun. Botoșani, Bld. George Enescu 
nr.4, sc. B, et.2, ap.4, județul Botoșani posesor al C.I. seria XT nr.603008, eliberat de 
SPCLEP Botoșani la data de 11.06.2013, C.N.P. 1630623070031. 
 
sau 
 

2. Doamna Șoptică Otilia, în calitate de referent, cetăţean român, născută la data 
05.10.1963 în comuna Mînăstireni, județul Botoșani, domiciliată în satul și comuna Unțeni, 
județul Botoșani posesoare al C.I. seria XT nr351332., eliberat de SPCLEP Botoșani la data 
de 11.01.2008, C.N.P. 2631005070037. 

Art. 3. Primarul comunei Unțeni și serviciile din aparatul de specialitate ale acestuia, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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.34. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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