
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înlocuireii reprezentantului AGA în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău – ADIB”, ,,Asociația de Dezvoltate Intercomunuitară - ADIS" și SC Compania de Apă și 

Canal Bacău SA 

 

 

 Consiliul Local al comunei Coloneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2013; 
 În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Coloneşti nr.44 din 09.11.2007 
privind aprobarea participării comunei Coloneşti, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”, precum şi ale Statutului 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” ; 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Coloneşti jud. Bacău nr.2030 din 22.04.2013 
si raportul nr.2031 din 22.04.2013 al viceprimarului comunei Coloneşti jud. Bacău, precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Coloneşti judeţul Bacău; 
 În temeiul art.45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

Art.1. Se aprobă înlocuirea d-lui Brandiu Ionel identificat cu CI seria XC nr, 530436 cu d-l viceprimar 
Condurache Dănuț identificat cu CI seria XC nr.855277 să reprezinte UAT Colonești judetul Bacău, in 
AGA la ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”. 
Art.2.  Se aprobă înlocuirea d-lui Brandiu Ionel identificat cu CI seria XC nr, 530436 cu d-l viceprimar 
Condurache Dănuț identificat cu CI seria XC nr.855277 să reprezinte UAT Colonești judetul Bacău, in 
AGA la ,,Asociația de Dezvoltate Intercomunuitară - ADIS". 
 Art.3.Se aprobă înlocuirea d-lui Brandiu Ionel identificat cu CI seria XC nr, 530436 cu d-l viceprimar 
Condurache Dănuț identificat cu CI seria XC nr.855277 să reprezinte UAT Colonești judetul Bacău, in 
AGA la SC Compania de Apă și Canal Bacău SA. 
Art.4. Se mandatează d-l viceprimar Condurache Dănuț identificat cu CI seria XC nr.855277, având 
calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale Colonești în AGA la asociațiile sus 
menționate să voteze și să participe la adunările și la ședințele care se vor organiza și vor fi stabilite 
conform programului aprobat. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB, ,,Asociația de Dezvoltate Intercomunuitară - ADIS" și S.C. Compania de 
Apă și Canal Bacău SA., Instituției Prefectului - Judeţul Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în 
condiţiile legii. 
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