U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 121
(privind aprobarea:”desemnării reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași, în Adunarea Generală a Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă-Canal Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași, întrunit în şedinţa ordinară
din 26.11.2020,
Având în vedere:
-adresa ARSACIS înregistrată la Primăria Comunei Tomești, Județul Iași, sub nr. 14618 din 27.10.2020,
prin care se solicită desemnarea reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași, precum și a înlocuitorului
acestuia în A.G.A. Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
-referatul de specialitate cu nr. 15899 din 19.11.2020 al secretarului general al comunei Tomești, domnul
Mancaș Gabriel, cu privire la desemnarea reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași, precum și a
înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
-proiectul de hotărâre cu nr. 15900 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
domnul Ștefan Timofte, privind aprobarea: ”desemnării reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași,
(domnul jr. Asofiei Doinel), în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal IașiARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia (doamna insp. Cupeț Liliana)”;
- avizele favorabile cu nr. 16129 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ şi din considerentele prezentate

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se desemnează, reprezentant al Comunei Tomești în Adunarea generală a Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, domnul Asofiei Doinel, posesor al C.I. Seria
, având funcția de administrator public la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași.
Art.2. - Se desemnează, în calitate de înlocuitor al reprezentantului Comunei Tomești în
Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, doamna Cupeț
Liliana, posesoare a C.I. Seria
, având funcția de inspector de specialitate (S) cu
atribuții de mediu în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași.
Art.3. - Cu data adoptării prezentei, H.C.L. Tomești cu nr. 145 din 23.11.2017, se abrogă.
Art.4. - Secretarul Comunei Tomeşti va comunica copii după prezenta hotărâre: Primarului
Comunei Tomeşti, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, Asociației ARSACIS
Iași, domnului Asofiei Doinel, doamnei Cupeț Liliana, altor persoane fizice și juridice interesate.
Adoptată azi: 26.11.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general comună
Gabriel Mancaș

Nr. 121.
Adoptată în şedinţa din data de 26.11.2020.
Cu un număr de 17 voturi pentru, din numărul total de 17 consilieri în funcţie.

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
NR. 15899 DIN 19.11.2020

REFERAT
Subsemnatul Mancaș Gabriel, secretar al Comunei Tomești, Județul Iași,

Referitor la proiectul de hotărâre cu nr. 15900 din 19.11.2020, al primarului comunei
Tomești, privind:
-desemnarea domnului jr. Asofiei Doinel, administrator public (S), să reprezinte
interesele Comunei Tomești la ședințele Adunării Generale a Asociaților
ARSACIS Iași,
-desemnarea doamnei Cupeț Liliana, C.I. Seria M.Z., Nr. 287209, în calitate de
inspector de specialitate (S) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tomești, Județul Iași să participe la ședințele ARSACIS, în calitate de înlocuitor al
reprezentantului Comunei Tomești în Adunarea Generală a Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la
sedințele la care este convocat
Menționez că, cele două persoane de la nivelul primăriei, pot fi desemnate prin
hotărârea consiliului local, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, să reprezinte interesele Comunei Tomești în ședințele Adunării
Generale a Asociaților ARSACIS Iași,
Prin proiectul de hotărâre al primarului, au fost desemnați domnul Asofiei Doinel,
respectiv, doamna Cupeț Liliana, juriști de profesie, fiind în măsură a reprezenta
interesele Comunei Tomești în ședințele ARSACIS.
Propunerea privind adoptarea unei hotărâri în acest sens este legală.
Prin adoptarea noii hotărâri cu desemnarea membrilor menționați mai sus, se va
abroga H.C.L. Tomești cu nr. 145 din 23.11.2017.

Data: 19.11.2020
Secretar general comună
Gabriel Mancaș

