
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 2/2021 
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui  în Adunarea Generală a Asociației 

pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC) 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                           

nr. 48/04.01.2021; 
- adresa Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 
Negrești județul Vaslui înregistrată cu nr. 20386/18.12.2020;  

- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui nr. 49/04.01.2021; 

- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică 
locală și coordonarea consiliilor locale; 

- prevederile Statutului Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, 
Huși și orașul Negrești - județul Vaslui; 

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 175 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                             HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - Se desemnează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean 
Vaslui, să reprezinte Județul Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare 
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din 
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui. 

Art.2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituției  Prefectului  - Județul  Vaslui, 
Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești 
județul Vaslui, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, 
președintelui consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

                                                                               Vaslui, 08 ianuarie 2021                                               
                                                                                          
 
                  PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  28 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 3 “abțineri” 
 


