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H O T Ă R Â R E A  nr. 48 
privind mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de 

Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobé” Strategia Tarifar`” 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 29 august 2013, la care au participat un num`r de 9 consilieri locali din totalul 
de 13 [n func\ie absen\i motiva\i fiind urm`torii :Noaje Alexandru Petre,Nicolaescu Sanda 
Lucia, Tra]c` Flavius Iulian, Vasile Daniela: 

Rerspect@nd prevederile art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, 
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` 
Gh\ulescu Marius. 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare 
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Av@nd [n vedere referatul de specialitate nr.9078/23.08.2013 prin care se propune 
mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de 
Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobe” Strategia Tarifar`”a. 

|in@nd cont de adresa nr.8717/08.08.2013 prin care Asocia\ia de Dezvoltare 
Intercomunitar` "APA V^LCEA" solicit` mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` "APA 
V^LCEA" s` aprobe completarea strategiei de tarifare,din Contractul de delegare agestiunii 
serviciilor publicede alimentare cu ap` ]i de canalizare nr.l/18.11.2008. 

V`z@nd Hot`r@rea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti de aderare la Asocia\ia 
de Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA"; 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru" = 9 

În temeiul art.11, art.36 alin.2 lit."e", alin.7 lit."a", art.45 alin.1, coroborate cu art.115 
alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 – Se mandateaz` dl.ec.Vasile Sorin Vasilache, Primar al ora]lui B`ile Ol`ne]ti, 
reprezentantul ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobé [n numele ]i pe seama ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
,completarea art.36-Pre\uri,tarife ]i alte surse de venit,din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu ap` ]i de canalizare nr.l/18.11.2008,[n ceea ce prive]te 
política tarifar` pentru perioada 2015-2016,coform pct.4 ]i 5 din Anexa 4(Strategia 
tarifar`)din Contractul [ncheiat de SC APAVIL S.A cu BERD,anex` la presenta.  

Art.2  – Primarul oraşului Băile Olăneşti va duce la [ndeplinire prevederile prezentei 
hot`r@ri. 

Hotărârea se comunică Primarului, Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` "APA 
V^LCEA" ]i Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 
     Pre]edinte de ]edin\` 

Ghi\ulrscu Marius                                                                      Contrasemneaz`, 
          Secretar, 

                  Jr.Nicolae Gorgan 
Băile Olăneşti, 29 august 2013. 
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