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ROMANTA
JUDETUL SUCEAVA

coNStLtuL LocAL AL ORA$ULU| SOLCA

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oragului Solca, jude[ul Suceava, in

Adunarea Generali a Asociafiei Judefene pentru Api gi Canalizare Suceava,,
(A.J.A.C. Suceava) gi mandatarea acestuia si voteze pentru alegerea

Pregedintelui a Consiliului director gi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava,
precum gi pentru adoptarea gi semnarea Actelor adifionale de modificare

a Actului constitutiv gi a Statutului A.J.A.C. Suceava

Consiliul local al oragului Solca, jude[ul Suceava;
Avind in vedere:
- Expunerea de motive, prezentatd de domnul Cornel-Trifan lehaniuc, primarul oragului

Solca, judelul Suceava, inregistrati sub nr. 3907 din 14.07.2016:
- Raportul Serviciului urbanism 9i cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului

oragului Solca, jude{ul Suceava, inregistrat sub nr. 3908 din 14.07.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget,

finanle administrarea domeniului public ai privat al comunei, agriculturi, gospodirire comunili,
proteclia mediului giturism din cadrul consiliului Local al oragului Solca;

- Adresa Asocialiei Judelene pentru Apn gi Canalizare Suceava, nr. 7g din 06,07.2016,
inregistrati la Primdria oragului Solca sub nr. 3756 din 01.07.2016.,

- Hotdrirea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-
cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilititi
publice;

- HotirArea Guvernului nr.74212014 privind modificarea anexelor nr.2 gi 4 la Hotirirea
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale
asocialiilor de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de utilitdli publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti{i publice, republicata, cu modificdrile gi
completirile lllterioare;

- Legea nr.24112006 a servlciului de alimentare cu api gi de canalizare, republicati;
- StatutulAsocialiei Judelene pentru Apn gi Canalizare Suceava;
intemeiul .fr ?9alin.(6)lit.a)pct,14,'alirt.379i al art.45alin. 1t;dinLegeaadministraliei

publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art. 1. Se revoci domnul Valeru! ]Eranu-Hofnir din calitatea de reprezentant al Consiliului
Local al oragului Solca, judelul Suceava, in Adunarea Generati a Asociatiei Judelene pentru Api gi
Canalizare Suceava.

Art. 2. Se desemneazd domnul Cornel-Trifan Jehaniuc, sd reprezinte Consiliul Local al
oragului Solca, judeful Suceava, in Adunarea GeneralS a Asocialiei Judelene pentru Api gi
Canalizare Suceava gi se mandateazd s5 voteze pentru alegerea Pregedintelui a Consiliului diiector
gi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum gi pentru adoptarea gi semnarea Actelor
Adi{ionale de modificare a Actului Constitutiv gi a Statutului Asocialiei Judelene pentru Api gi
Canalizare Suceava.

Art.3. Primarul oragului Solca, judelul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la
hotirAri.

NTA,
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