
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 13/2020 
privind desemnarea reprezentantului Comunei Lădeşti în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "APA Vâlcea" 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 27 noiembrie 2020 la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Ion LIXANDRU; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare nr.3799/19.11.2020 al primarului comunei; 
• Adresa nr.330/05.11.2020 a A.D.I. APA VÂLCEA; 
• raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Lădeşti; 
• Hotărârea nr.47 din 20.12.2007 a Consiliului Local Lădeşti privind asocierea 

Comunei Lădeşti, cu Judeţul Vâlcea, municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul 
Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"; 

Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii, întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.3986/19.11.2020; 

în conformitate cu prevederile 
• art. 132 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art.14 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu 

modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul dispoziţiilor art 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Domnul Nicolae IORDACHE, Primar ai Comunei Lăîdeşti, este 
reprezentantul de drept al Comunei Lădeşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea". 

(2) Primarul Comunei Lădeşti îşi poate delega prin dispoziţie, calitatea sa de 
reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", după caz, viceprimarului precum şi oricărei alte 
persoane din aparatul de specialitate al primarului. 

Art.2. începând cu data prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu
nitară "APA Vâlcea", Primarului Comunei Lădeşti în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea; 

Lădeşti, 27 noiembrie 2020 


