CONSILIUL LOCA AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
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H O T Ă R Â R E A nr. 41
privind mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti s` aprobe, în
Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` ‘’APA
VÂLCEA’’, modificarea ]i completarea Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Ap` ]i de Canalizare
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de
indat` din data de 09.07.2014 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din
totalul de 13 [n func\ie,ABSENT MOTIVAT FIIND DNA CONSILIER LOCAL
Nicolaescu Sanda.
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre;
 Rapoartul de specialitate al com.tahnic energetic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti
 Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti;
În conformitate, cu prevederile art.8 alin.(3) lit.”i” coroborat cu art.10 alin.(5),
art.22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit`\i publice –
republicat`, ale art.12 alin.(1) lit.”h” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu ap` ]i de canalizare – republicat`, ale Ordinului nr.88/2007 – pentru
aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu ap` ]i de canalizare,
al Autorit`\ii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit`\i
Publice (A.N.R.S.C.), ale Ordinului 90/2007 pentru aprobarea Contractului - cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap` ]i de canalizare, ale Hot`rârii
Guvernului nr.855/2008 de aprobare a actului constitutiv - cadru ]i a statutului - cadru
ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitar` cu obiect de activitate serviciile de
utilit`\i publice,
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi "pentru" =12
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”a” ]i lit.”d” ]i alin.(6) lit.”a” pct.14, precum ]i
art. 45 al.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,
HOTĂRĂŞTE
1. Art.1 Se mandateaz` dl.primar Vasilache Vasile Sorin - reprezentantul
oraşului B`ile Ol`ne]ti, s` aprobe, în Adunarea General` a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitar` “ APA VÂLCEA ’’, modificarea ]i completarea art.236 din
Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Ap` ]i de Canalizare, prev`zut în anexa la
Hot`rârea Asociației nr.3/2010, în sensul scutirii persoanelor fizice şi asociaţiilor de
proprietari de la plata apei meteorice preluat` în reţeaua public` de canalizare, pe
întreaga arie de operare.
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.
Art.2 Primarul Oraşului B`ile Ol`ne]ti va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hot`râri.
Art.3
Prezenta hot`râre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar` ”APA VÂLCEA”,S.C. APAVIL S.A. ]i Institu\iei Prefectului jude\ul
V@lcea ]i se aduce la cunostin\` prin afi]are pe site.
Pre]edinte de ]edin\`,
Baicu Vasile
Contrasemneaza,
Secretar
Nicolae Gorgan
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