
 
 

HOTĂRÂREA NR. 24 
privind: - mandatarea reprezentantului Oraşului B`ile Ol`ne]ti în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare  Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru  aprobarea  preţurilor şi a tarifelor unice 

la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, 
furnizate de către S.C. APAVIL S.A. VÂLCEA pe întreaga arie de delegare 

 
Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti întrunit în şedinţă extraordinar` la data de 13 martie 

2015, la care participă 11 de consilieri, din cei 13 în funcţie, lipsă fiind dna.consilier local Ghimiş 
Valentina şi dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia;  

Având în vedere: 
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
 Rapoartele de specialitate ale compartimentului tehnic  şi Avizul de legalitate al secretarului; 
 Hotărârea Consiliului Local  10/29.07.204 , privind as                                                                                                                             

ocierea  Oraşului B`ile Ol`ne]ti cu  Judeţul Vâlcea, municipiile, oraşele şi unele comune din 
judeţul Vâlcea , în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA; 

 Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.1/18.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr.227815/11.12.2014;  

 
În conformitate cu prevederile: 
 Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.35 alin.5 din  Legea nr. 241/2006 a  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - 
republicată, ale art.8 alin.3 lit.k coroborat cu art.10 alin.5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice - republicată ; 

 Art.16 alin.(3) lit. ”d” coroborat cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA VÂLCEA” cu modificările şi completările ulterioare; 

 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie,respectiv voturi 
"pentru" = 11;                                                                

În temeiul - art. 36 al.(2) lit.”d” şi al.(6) lit.”a” - pct.14, precum art. 45 al.(1) şi art.115 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1 – Se împuterniceşte Dl.Primar Vasile Sorin Vasilache, cetăţean român, născut la data de 31 

octombrie1971 la Hunedoara, domiciliat în B`ile Ol`ne]ti, posesor al C.I. seria VX, nr. 496666,   eliberat 
de SPCLEP B`ile Ol`ne]ti la data de 09.12.2012, CNP 1711031384012, reprezentantul Oraşului B`ile 
Ol`ne]ti  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”  să aprobe 
preţurile şi tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, furnizate de 
către S.C. APAVIL S.A. pe întreaga arie de delegare, începând cu data de 01.01.2015. 

Art.2 – Secretarul Oraşului B`ile Ol`ne]ti va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea, în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei.  

 
Preşedinte de şedinţă, 
Dima Mureanu Georgiana- Maria 

      Contrasemnează, 
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