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HOTĂRÂRE  NR.66 
Privind mandatarea domnului primar Ing. Baicea Ion, de a reprezenta oraşul Costeşti, în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges, de a își exprima votul în cadrul 
acesteia cu privire la retragerea comunei Rucăr și primirea în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Argeș a comunei Miroși şi de a semna actele adiţionale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A. 

 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, în data                  
de 26.11.2020; 
         Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr.21705 din data de 20.11.2020, întocmit de iniţiator, domnul 
Ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.21706 din data de 20.11.2020, 
întocmit de doamna Chiriţă Iuliana, secretarul general al oraşului Costeşti; 

• Solicitarea nr.122 din data de 19.10.2020, emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Argeș, înregistrată la sediul Primăriei oraşului Costeşti sub nr.19367 din 20.10.2020, privind 
modificarile intervenite în documentele constitutive ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara Arges (Act constitutiv și Statut);  

• Ca urmare a modificarilor intervenite în documentele constitutive ale Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Arges (Act Constitutiv si Statut ), 

• În conformitate cu prevederile art.132 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 

• Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale 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. 

• art.21 alin.(1) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş; 
• art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
    Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
    În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1.Se aprobă mandatarea primarului oraşului Costeşti–domnul ing.Baicea Ion, să 
reprezinte oraşul Costeşti la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Argeş și să își exprime votul în cadrul acesteia cu privire la retragerea comunei Rucăr și primirea în 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Arges a comunei Miroși.  

Art.2.Se aprobă mandatarea primarului oraşului Costeşti–domnul ing.Baicea Ion să semneze 
actele adiţionale la actul constitutiv si la statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş. 
           Art.3.Primarul oraşului Costeşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.4.Prezenta hotărare se comunică prin grija secretarului general către: 
      -Instituţia Prefectului Argeş; 
      -Primarul oraşului Costeşti; 
      - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş. 
                                                                                      
                                                                                    Data astăzi:26.11.2020 
          contrasemnează secretar general oraş, 
                  Chiriţă Iuliana 
                                                                    
                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             BADEA VASILE  


