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HOTĂRÂREA nr.40 
privind :   
-      modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA VÂLCEA”, la care  Ora]ul B`ile Ol`ne]ti  este membru 
asociat, 

- mandatarea reprezentantului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti să aprobe 
primirea de noi membri, să voteze în favoarea adoptării Actelor adi\ionale la Actul 
Constitutiv ]i la Statutul Asociaţiei şi să semneze aceste acte 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din 

data de 17 decembrie 2012 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 12 
[n func\ie, 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr. 31 / 
17.12.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Tra]c` Flavius Iulian. 

Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti la proiectul de hotărâre; 
-  rapoartele de specialitate ale comisiilor pe domenii; 
-  avizul de legalitate al secretarului; 
- prevederile HCL nr.54/12.12.2007,prin care s-a aprobat Asocierea or`]ului B`ile 
Ol`ne]ti cu jude\ul V@lcea ]i cu localit`\i din jude\ul V@lcea [n vederea [nfiin\`rii 
Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` APA V@lcea  
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificârile şi completârile ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apâ şi de canalizare, cu modificârile şi completârile ulterioare, Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 de aprobare a actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 12, 

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit e) şi al. 7 lit. c), precum art. 45 al.1 Legea administraţiei  
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare adopt` 
urm`toarea 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „APA VÂLCEA”, prin Actul Adiţional nr.5 / 2012, în forma prevăzută în Anexa 
1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 –  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA VÂLCEA”, prin Actul Adiţional nr. 5 /2012, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3 –    Se mandatează Dl. Vasilache Vasile Sorin, Primar al Oraşului B`ile Ol`ne]ti 
reprezentantul oraşului B`ile Ol`ne]ti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe primirea de noi membri în Asociaţie şi să voteze în 
favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA VÂLCEA”, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.  

Art.4 - Se mandatează Dl. Vasilache Vasile Sorin, Primar al Oraşului B`ile Ol`ne]ti 
reprezentantul oraşului B`ile Ol`ne]ti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA VÂLCEA”, cetăţean român, născut(ă) la data de 31.10.1971 la Hunedoara, 
domiciliat în B`ile Ol`ne]ti, Int. Alunului, nr.2, posesor al C.I. seria VX, nr. 496666, eliberat(ă) 
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de SPCLEP B`ile Ol`ne]ti la data de 09.12.2012, CNP 1711031384012, să semneze în numele şi 
pe seama ora]ului B`ile Ol`ne]ti, Actele Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul  Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.5 – Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, 
va împuternici persoana care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Rm.Vâlcea. 

Art.6 –  Prezenta se aduce la [ndeplinire de Secretarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, se afi]eaz` 
pe Site-ul Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i se comunic` ADI APA VÂLCEA ]i Institu\iei 
Prefectului Jude\ului V@lcea. 

 
 

PRE}EDINTE }EDIN|~ 
Tra]c` Flavius Iulian 

 
 

CONTRASEMNEAZ~, 

SECRETAR, 
Jr. Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Băile Olăneşti, 17 decembrie 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


