
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T A R Â R E A   Nr.133/2008 
privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna actele adiţionale de 
modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor judeţean 
Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi 

 
 în conformitate cu dispoziţiile art.3 din H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 
cadru şi al statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice ; 
 având în vedere prevederile art.10 alin.(7) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.35 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret; 
 în temeiul dispoziţiilor art.10, art.31, alin.(1) şi alin.(5), pct.13, art.97 alin.(1) şi ale art.104 
alin.(1), lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
    Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Articol unic. – Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean 
Vaslui, să semneze actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului 
Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi, în forma şi cu 
conţinutul prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

                 
Vaslui, 30 septembrie 2008 

P R E Ş E D I N T E , 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                      Contrasemnează : 
                                                                                                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Anexa 1 şi anexa 2 sunt identice cu cele de la Hotărârea nr.132/2008 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna 
actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor 
judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 După cum se cunoaşte, în judeţul Vaslui a fost înfiinţată şi a funcţionat Asociaţia consiliilor 
judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi având ca scop crearea condiţiilor 
pentru implementarea unor proiecte în domeniul serviciilor de utilităţi publice, la nivel regional, cu 
finanţare guvernamentală şi europeană. Această asociaţie a funcţionat în baza Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi înscrisă în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Judecătoria Vaslui, dobândind, astfel, personalitate 
juridică. 

Prin H.G. nr.855/2008 au fost aprobate actul constitutiv – cadru şi statutul – cadru al 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice după 
care, potrivit art.3 din acelaşi act normativ, trebuie modificate actul constitutiv şi statutul asociaţiilor 
înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

În acest context au fost formulate modificările şi completările la actele juridice de constituire a 
asociaţiei pe care le supun spre dezbaterea dumneavoastră cu rugămintea de a formula observaţii, 
propuneri de amendamente, etc. urmând ca proiectele de acte adiţionale să fie supuse spre aprobarea 
adunării generale a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice, pentru serviciul de 
salubrizare a judeţului Vaslui. 

Potrivit art.10, alin.(7) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare "Actele juridice de constituire a asociaţiilor de dezvoltare 
comunitară şi statutul acestora sunt semnate de preşedinţii consiliilor judeţene ..... în condiţiile 
mandatelor aprobate de consiliile judeţene... " . Motivat de această prevedere legală a fost iniţiat 
proiectul de hotărâre privind mandatarea preşedintelui consiliului judeţean de a semna actele 
adiţionale de modificare a actelor juridice de constituire a asociaţiei, pe care îl supun spre dezbatere şi 
adoptare în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 


