
ROMANIA
JUDET[II, SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTIRARE
privind deemnarrca reprezcntanfirlui Consilinlui tocal aI oragulai Solca,iudetul
Suceava, in Adunarea Generall a Asocia{iei Judc[cne pentru Api[ gi Canalizare
Succava(.A.J.A.C. Sueeava) gi imputernicirea acestuia sI votezc pentru alegerea

Prcgedintetui gi a Consiliului director al A-#-C. Suceava, premu pi pentru
adoptarea pi semnarea Actelor adi{ionale de modifrcare a Actului Constitutiv gi a

Statutului AJJ-C. Suceava

Consiliul Local al oragului Solca, judeflrl Suceava;
Avind in vedere:
-Expunerea de motive preznr$ati. de d-nul Va1erul pranu-Hoft[r, primarul

oraqului Solca, inregistrat6 sub nr.3683 dnZl.O9.2Ol?';
-Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism gi cadastu din cadrul

aparatului de specialitate al primarului oragului Solc4 inregistrat sub nr"3684 din
21.09.2012;

-Raportul de aviz.are al Comisiei pentu programe de dezvoltare economico-
social5, buget finan(e, adminisrarea domeniului public qi privat al oragului, agriculturI,
gospodirie comr:nal5, protecgia mediului qi turism din cadrul Consiliului local al omgului
Solca;

-HotIr0rea Cruvemului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a
statutului-cadru ale asociafiilor de dezvokare intercomunitar6 cu obiect de activitate
servioiile de utiliti,ti publice;

-I-egea serviciilor comunitare de utiliti,ti publice nr.Sll?A06, cu modific[rile qi
complettrrile ulterioare;

-Legea serviciului de alimentare cu apE $i de canalizare w.24lf2}A6, cr,t

modificlrile qi completiirile ulterioare;
-Statutul Asociafiei Judqenepentru ApI gi Canalizare Suceavq
in temeiul art.Ii, art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 gi alin.(7) lit.c), gi al art45 alin.Q)

Iit.fl din Legea administraliei publice locatre w .21512W1, republicad, cu modificErile qi
complet'rile ulterioaret 

,orinigre:
Art l. Se desemneazi domnul lEranu-Ho&rir Valeruf primarul oragului SIca, s[

reprezrnte Consiliul Local al oraqului Solca, judepl Suceav4 in Adunarea General[ a
Asocialiei Judelene pentru Ap[ qi Canalizare Suceava gi se impuGmiceEte si voteze
pentru alegerea Pregedintelui qi a Consiliului director al AJ.AC. Suceav4 precum qi
pentr$ adoptarea gi semnarea Actelor adilionale de rnodificare qi completare a Actului
Constitrtiv qi a Statutrlui Asociatiei Judefene penfiu ApA qi Canalizare Suceava

Artz. Primarul oraqului Solc'a" judelul Suceava" prin aparatul de specialitate, va
duce la indeplinire prevederile prezrrfinihotiiriri.
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