
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 48/04.01.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. _____/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                        2021 
 
                          PREȘEDINTE, 
                      Dumitru Buzatu     
                                                  
                                                                                   Avizat pentru legalitate:                     
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI               
                                                                                      Diana - Elena Ursulescu                  
 
 
   Pentru adoptarea prezentului                              Direcția Administrație Publică                                            
proiect de hotărâre este necesar                Am luat la cunoștință de acest înscris oficial si 
      votul majorității simple.                             îmi asum responsabilitatea asupra legalității 
                                                                                         Director executiv,    
                                                                                        Mihaela Dragomir                                                                                                                                                                                                                                                                   
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REFERAT   DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre 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) 

 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
       

În Județul Vaslui funcționează Asociația 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 la care Județul Vaslui este membru 
asociat. 

În conformitate  cu prevederile art. 4 din Statutul Asociației, actualizat conform 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2015, fiecare asociat își va asigura 
reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației, prin desemnarea  unei 
persoane prin hotărâre a autorității  județene deliberative. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 172/2016 a fost desemnat să 
reprezinte Județul Vaslui în cadrul adunării generale a Asociației pentru dezvoltare 
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare 
din municipiile Vaslui, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui domnul Dumitru Buzatu. 

Având în vedere faptul că în data de 27.09.2020 au avut loc alegerile locale prin 
care au fost aleși reprezentanții administrației publice locale și în conformitate cu 
prevederile art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Județul este reprezentat de 
drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările 
generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilități publice de 
către președintele consiliului județean”, Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de 
utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile 
Vaslui, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, prin adresa nr. 584/18.12.2020 a solicitat 
transmiterea datelor  reprezentantului de drept în Adunarea Generală a Asociației. 

Ca urmare a celor mai sus menționate, supunem spre aprobare desemnarea 
domnului Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului județean Vaslui, ca reprezentant al 
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). 

 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 

 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este 

cazul. 



  
VI.  Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: 

nu este cazul. 
 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, 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 (APC), 
Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
președintelui consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  
Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea 

proiectului de hotărâre 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), proiect elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

  Propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat în vederea supunerii acestuia 
spre dezbaterea și aprobarea consiliului județean. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Dumitru BUZATU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 49/04.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre 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) 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre 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), propus de preşedintele 
Consiliului Judeţean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală, reprezentarea județului în
asociațiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul;
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,

strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

 Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- prevederile Statului 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); 

- 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. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat 
la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
analizarea și supunere lui spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a 
Consiliului Județean Vaslui. 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat - Vieru Mariana Director Executiv C.O.
Verificat – Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 04.01.2021 
Întocmit – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 04.01.2021 




