ROMANIA
IUDETUL SUCEAVA
oRA9UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind acordarea mandatului special Pregedintelui Asocialiei Judefene pentru Api gi
Canalizare Suceava si semneze in numele gi pe seama UAT oragul Soica, judeiul
Suceava, Actele adilionale de modificare a Actului Constitutiv gi a StatutuluiAsocialiei
Judetene pentru Api gi Canalizare Suceava

-

Consiliul local al orasului Solca, judetul Suceava;
Av6nd in vedere
Referatul de aprobare, prezentat de domnul Cornel-Trifan JIHANIUC, primarul ora$trlui
Solca, judetul Suceava, inregistrat cu nr. 4073 din 22.07.2022;
Raportul Biroului buget contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale din"cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oragului Solca, judelul Suceava, inregistrat cu.nr.
4074 din 22.07.2022:
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociatd, buget,
finante, administrarea domeniului public Ai privat al oragului, agricultuid gospoddrie
comunalS, protectia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local al oragului Solca,
inregistrat cu nr. 102 din 28.07 .2022',
Adresa Asocia[iei Judelene pentru Apa si Canalizare Suceava nr. 138 din 07.07.2022,
?nregistratd la Primdria oraqului solca sub nr. 3857 d.in 0g.07.2022.,
HotdrArea Consiliului Local al comunei Valea Moldovei, nr.64 din 14.12.2021 privind
retragerea unilaterald a comunei Valea Moldovei din calitatea de membru al Asociatiei
Judelene pentru Api gi Canalizare Suceava;
:

HotirArea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a
statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate
serviciile de utilitili publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
Legea nr.51i2006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicatd, cu modficdrile si

completd rile ulterioare ;
Legea nr.24112006 a serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare, republicatd, cu
modificdrile si completirile ulterioare;
statutul Asocialiei Judetene pentru Apa gi canalizare Suceava.
in temeiul art.89 alin(1),art t29 alin.(9) lii.c),art. 132,ar1.139 alin(1)qi a art.1g6 atin.1 lita)
din OUG.nr.5713 iulie2019 privind Codul administrativ,cu modificdrile gi completirile ulterioare,

HOTARASTE
HorAnA$re

:

Art.1. Se acordi mandat special Presedintelui Asociatiei Judetene pentru Apd si
Canalizare Suceava, si semneze in numele $i pe seama UAT oragul Solca, judelul Suceava
Actele aditionale de modificare a Actului Constitutiv gi a StatutuluiAsocialieiJudelene pentru Apd
gi Canalizare Suceava.
Art.2. Primarul orasului Solca, judetul Suceava prin aparatul de specialitate va duce
.1::
la indeplinire prevederile prezentei

hotdrdri.
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