
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SOLCA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul oraşului Solca, judeţul 
Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară                                                            

,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA) 
 

  
 Consiliul local al oraşului Solca, judeţul Suceava;   
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive, prezentată de domnul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului 
Solca, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 3482 din 20.07.2015; 
 - Raportul Serviciului urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 3483 din 20.07.2015; 
 - Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca; 
 - Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, nr. 191 din 09.07.2015, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3355 din 10.07.2015;  

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

- Hotărârea Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Legea nr.51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată; 
- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; republicată; 

 - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava; 
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14  şi al art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1. Se  desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului oraşului Solca, judeţul 
Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă  Canalizare Suceava, în cazul în 
care acesta nu poate participa la şedinţele la care este convocat, următoarele persoane: 

- domnul GHEORGHE COTURBAŞ - viceprimar al  oraşului Solca 
- doamna sing. LENUŢA VASILOSCHI - referent de specialitate urbanism, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca. 
      Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă  Canalizare Suceava, să voteze pentru aprobarea 
materialelor prevăzute în convocarea pentru şedinţa AGA  a AJAC Suceava. 

 Art.3. Primarul oraşului Solca, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 
      Gheorghe COTURBAŞ                           SECRETAR, 

                              Marian LUNGU 
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