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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A 

NR. 32 DIN 24.06.2021 

 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale  

Comuna Oncești, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale  

a Acționarilor a S.C. ,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. din 28.06.2021 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 24.06.2021;              

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 488/18.06.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de 

autoritate tutelară, înregistrată la U.A.T. – Comuna Oncești  la nr. 1751/18.06.2021, privind convocarea 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău pentru data de 25.06.2021;  

         - Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 149/18.06.2021, la Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Oncești, Județul 

Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată 

pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. ,,Compania Regională 

de Apă Bacău” S.A. din 28.06.2021; 

         - Referatul înregistrat la nr. 150/18.06.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, privind necesitatea acordării mandatului special reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Oncești, Județul Bacău să voteze ,,pentru” în ședințele 

A.D.I.B.; 

         - prevederile art. 2009 - 2042 din Legea nr. 287/17.07.2009 - Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, lit. e) și h), ale  art. 3,  alin. (1), (2) și (3), ale art. 6, lit. a), c), e) și j), ale art. 7,   

alin. (1), lit. b) și e) și alin. (2), lit. h), ale art. 8, alin. (1) și alin. (3), lit. a), b) și e), ale art. 9, alin. (1), lit. 

a), e), f) și h) și alin. (2), lit. b) și e), ale art. 10, alin. (4), (5) și (5
1
), precum și  ale art. 27 din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         - prevederile art. 10 și 11 din Legea nr. 241/22.06.2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile Contractului de finanțare Program Operațional de Infrastructură Mare nr. 

423/03.12.2020;  

         - Prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nr. 9 

din 28.04.2021; 

         - prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău; 

          - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 154, 155
 
și respectiv, 156

 
din 

24.06.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
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         În   temeiul  dispozițiilor art.  129,  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 

132, ale art. 133, alin. (1), ale art. 134,  alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. d), f) și 

g), ale art. 154, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.                

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, în calitate de autoritate administrativă 

autonomă deliberativă a acționarului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acordă mandat 

special reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Bacău, să ia act de Decizia Consiliului Director al A.D.I.B. nr. 9 din 28.04.2021 și să voteze „PENTRU” 

în Adunarea Generală din data de 25.06.2021 la punctele prevăzute pe Ordinea de zi comunicată prin 

adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nr. 474 din 15.06.2021. 

 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică a acesteia, în 

condițiile legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncești, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, precum și 

Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

          Art. 3 - Primarul Comunei Oncești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

     
         Art. 4 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea  art. 139, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

               CONSILIER LOCAL,                                                   SECRETAR GENERAL, 

         HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                                   OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


