PRIMARIA ORA}ULUI

B~ILE OL~NE}TI

CF. 2541215,Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia

Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

PROIECT NR. 70
HOTARAREA NR. ...
privind: Acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA
VALCEA” să exercite, în numele și pe seama ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea,
atribuțiile de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional Societatea
APAVIL S.A.
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit la
]edin\a ordinar` din data de 24 august 2018 la care au participat un num`r de ....
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie.
În conformitate cu art. 35 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de ședință
dl. Paunescu Branescu Ion Ovidiu.
Av@nd [n vedere:
-adresa Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` APA VALCEA emisa sub nr.
307/31.07.2018, inregistrata la Primaria Baile Olanesti sub nr. 8497/03.08.2018 prin
care se solicita obtinerea aprobarii autoritatii deliberative a orasului Baile Olanesti
pentru acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA
VALCEA” să exercite, în numele și pe seama ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea,
atribuțiile de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional Societatea
APAVIL SA;
- prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- statutul si actul constitutiv al Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` APA
VALCEA;
- expunerea de motive a primarului, rapoartele comiilor de specialitate ale
consiliului local si avizul de legalitate dat de secretar asupra proiectului de hot`r@re.
Respect@nd prevederile: art. 27 alin 1) si alin 3), art. 10 alin 5 din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; art. 2 pct 3. din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi "pentru" = ....; abtineri =....; impotriva = ….

{n temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) lit. d) si alin 6) lit. a) - pct. 14 din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`,republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, consiliul local,

HOT~R~}TE:

Art.l Se acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA
VALCEA” să exercite, în numele și pe seama ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea,
atribuțiile de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional - Societatea
APAVIL S.A. Valcea, caruia i s-a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare in baza contractului de delegare nr. 1/18.11.2018, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.2 In baza mandatului acordat potrivit art. 1, Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “APA VALCEA”, in calitate de autoritate publica tutelara va avea
competentele prevazute de Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea cu modificari si
comletari a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.
Art.3 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hotarari se [ns`rcineaz` Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului oraşului Baile Olanesti si
compartimentelor de specialitate din cadrul primariei, Asocia\iei de Dezvoltare
Intercomunitar` APA VALCEA, Instituţiei Prefectului, judeţul Vâlcea, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a institutiei.
Inițiator proiect,
PRIMAR,
Ec.Vasilache Vasile Sorin
Avizat legalitate,
p. SECRETAR,
Jr.Mihalcea Marian
B`ile Ol`ne]ti, 24 august 2018

