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JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAL

HoranAnn
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orapului Solca, jude{ul

Suceava, in Adunarea GeneralI a Acfionarilor a S.C. ACET SA Suceava

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
Avind in vedere:
- Expunerea de motive prezentatL de c[tre d-nul Valerug !5ranu-HofnIr,

primarul oragului Solca, inregistrati sub nr.2l 10125.04.2013;
- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism pi cadastru din cadrul

Primiriei oragului Solca, inregistrat cu nr .211 1 /25 .A4 .2013 ;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru progrcme de dezvoltare economico-

sociale, buge! finan-te, administrarea domeniului public gi privat al oragului,
agriculturS, gospodlrie comunal5, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului
Local al oraqului Solca;

- Legea societSlilor nr.31i1990, cu modificirile gi completirile ulterioare,
- O.U.G. nr.l09l20ll privind guvernanfa cooperativS a intreprinderilor

publice;
- Hotirirea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru

qi a statutului-cadru ale asociaflilor de dezvoltare intercomunitarl cu obiect de

activitate seviciile de utilit5tri publice;
- Legea ffi. 5l/2006 a serviciilor comunitare de utilitali publice, cu

modificdrile qi completErile ulterioare;
- Legea nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apl $ canalizarc, cu

modificdrile qi completlrile ulterioare;
in temeiul afi.Lt., art.36 alin. (5) lit. a) pct.14 gi alin" (7) lit. c) qi al art.45 alin

(2) lit. 0 din Legea administraf,ei pubtrice locale m.21512001, republicatS, cu
complet[rile gi modificirile ulterioare;

HOTAnA$TE:
Art.l. Se desemneazd doamna sing.Vasiloschi Lenufa, referent de specialitate

urbanism in cadrul Compartimentului urbanism gi cadastru al Prim5riei oraqului
Solca, sI reprezinte Consiliul Loeal al oraqului Solc4 judeful Suceava, in Adunarea
Generalf, a Aclionarilor a S.C. ACET SA Suceava.

Art.Z. Prin prezenta hot5rire HCL Solca nr.76l29.n.2U0 se ahrog5.
Art 3. Primarul oragului Solca prin aparatul de specialitate, va aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotf,rf;ri.

PRE$EDINTE DE $EDINT
Octavian Yasile Zabrew CONTRASEMNEAZA,

SECRETA&
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