
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SOLCA

HOTARARE

privind acordarea mandatului special reprezentantului oragului Solca, judetul Suceava, in
Adurarea GeneralS a Asociatiei Judetene pentru Apd si Canalizare Suceava

sA voteze pcntru adoptarea Actelor Aditionale de actualizare, modificare $i completare a
Actului Constitutiv 9i a Statutului Asociatiei Judetene pentru Api Si Canalizare Suceava gi

imputernicirea Asociatiei Judelene pentru Api Si Canalizare Suceava sa semneze prin
reprezentantul seu legal, Pregedintele Asociatiei, in numele $i pe seama UAT oragul Solca,

judetul Suceava, Actul Aditional la Actul Constitutiv gi
ActulAditional la Statutul AJAC Suceava

Cons ilu local al oraqului Solca judetul Suceava,
Avand in vedere:

- ReferaiuL de aprobare prezentat de domnuL Corne-Trifan IEHANIUC, primarul oragului
SoLca. judetul Suceava, inregistrat sub nr. 364 d n 18.U 2A21

- Raportu Birou ui buget contabilitate. resurse umane, lmpozite gi taxe locale din cadrui
aparatului de specialltate al primaru ui oragu ui Solca, judelul Suceava inreg strat sub nr. 375 d n
18.A1 2A21;

- RaporiLrl Cornislei pentru p[ograme de dezvoltare economico-soctali, buget, finante,
adminisirarea domeniului public ai privat al oraguui, agrculture, gospoddrie comunal6,
protecl a nrediLr ui gi turism dn cadrul Consiliului local Solca inreg strat sub nr.10 din
29 A1 .2A21:

- Adresa Asociatiei Judetene pentru Ape gi canalzare Suceava nr. 11 d)n 13.01 2021.
inregistrate la Primeria ora$Lrlui Solca sub nr. 251 din 14 A1.2A21,

- Hot5rerea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului consi tL(iv-cadru li a
statutulul-cadrLr ale asoclaliilor de dezvo tare lntercomunitare cu obiect de activltate serviclile de
ut I til publ ce

- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunltare de utilit5li publ ce, republcatd, cu modificdrie $l
comp eiirile uLterloare;

- Legea nr. 241l2006 serviciului de alimentare cu ape Si de canallzare republicate, cu
nodif dr'e si completd le u l- oar-

- Statutr Asocialiei Judetene pentru ApA gi Cana izare Suceava.
Tntemelu dispozili lorari 129 ain.(2) lit. d) coroborat cu al n (7) lit. n). art.132, aft. 139ain.

('l)sl aeart'i96ain. (1) it. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernulu N.5712A19 privind Codul
administrat v cu modificeri e gi comp etdr le ulterioare

HOTARAgIE:

Art. 1. Se acordd rnandat special domnulu Cornel-Trifan TEHANIUC, Prirnarul oragului
Solca, Judeirl Suceava, reprezentantul de drept a oraguLui Solca, in Adunarea Generala a
Asocaliei Judelene pentru Ape Si Canalizare Suceava. sa voteze pentru adoptarea Actelor
Adillonale de aciuallzaie, modificare gi completare a Actulu Constltutiv gl a Statutulu Asociatiei
Judetene pentiu Apd gi Canalizare Suceava, ca urmare a a egeTil nojlor organe de conducere ii
control financlar ntern a e AJAC Suceava a schimbdril sediu ui social alAsociatiei gi a compleierii
prevederilor ad.19 din Statutu Asociatiel,cucauzeprivlnddesfesUrareaSedlnleorAGApetimpde
pandem ie



Art. 2. Se acorde mandat special Asocialiel Judelene pentru Ape $i Canalizare Suceava
(AJAC suceava) sd semneze prin reprezentantur sdu rega, presedrntere Asociatiei. in numere si
pe seama UAT ora$ul solca Judetul suceava Actut Adit onal la Actul constitutiv si Actu Adiiional
la statutul AJAC suceava, ca urmare a modifrcdriror gi compretdriror intervenite. asa cum acestea
suni prevdzLtte la art.1 dln prezenta hotdrare.

Art. 3, Persoanele nominalizate la an.1 9i art.2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrari
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