
 

PROIECT NR.77 

H O T ~ R Â R E A  NR. .... 

privind: Mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA Valcea”, sa aprobe 

modificarea si completarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 

ordinar` din data de 27.09.2018 la care au participat un num`r de ...... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Vazand ca a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Paunescu-Branescu Ion-Ovidiu. 

     Luand in discutie referatul nr. 10232/24.09.2018 intocmit in cadrul 
compartimentului Gospod`rie comunal`, prin care se propune aprobarea acordarii 
de mandat de reprezentare a intereselor orasului Baile Olenesti in cadrul sedintei 
Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA VALCEA” in 
vederea completarii si modificarii contractului   
        Av@nd [n vedere ca prin HCL nr. 57/29.10.2010 s-a aprobat asocierea 
Oraşului B`ile Ol`ne]ti cu judeţul Vâlcea şi cu localităţi din judeţ, în vederea 

înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare 

a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. 

       Luand act de rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate, 
precum si de raportul de avizare a legalit`\ii proiectului de hot`r@re [ntocmit de 
secretarul ora]ului. 

In conformitate cu prevederile: art. 8 alin.3 lit.d2, art.10 alin.(5) și ale art.43 
alin.(8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; art.61 și art.76 alin.(1) din 
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Dispoziții generale din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările 
ulterioare; dispozițiile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al 
Societății APAVIL S.A. Vâlcea. 

       {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din num`rul consilierilor locali 
[n func\ie, respectiv, voturi "pentru" = ....; abtineri=...; impotriva= ..... 

În temeiul - art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) - pct.14 din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

adopt` urm`toarea 
 

H O T ~ R ^ R E: 
 

Art.1 – 1) Acorda mandat de reprezentare domnului Vasilache Vasile-Sorin – 
Primar al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, in vederea exercitarii intereselor 
orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “APA VALCEA” , cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
 

1.1 - modificarea prevederilor referitoare la părțile contractante și a 
prevederilor art.72 –Sediul din Dispozițiile generale ale Contractului de 
delegare, în sensul: 
                -  schimbării sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea”, reprezentată legal de dl. Robert-Adrian Schell, Președinte, la 
adresa din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Căpitan Mărășanu nr.3, 
județul Vâlcea ; 
               - menționării domnului Gigi Preduș, Director General ca 
reprezentant legal al operatorului regional Societatea APAVIL S.A.; 
              -  eliminării Comunei Roești dintre unitățile administrativ -
teritoriale din preambul. 
 



1.2   -  modificarea Anexei nr.2 - 1A (Prețul pentru branșare și alte 
servicii- Apă) la Dispozițiile speciale - partea de apă și a Anexei nr.2 - 2C 
(Prețul pentru branșare și alte servicii - Canalizare-Epurare)-la 
Dispozițiile speciale - partea de canalizare, în sensul actualizării tarifelor 
pentru prestarea unor servicii conexe servicilor de utilități publice, potrivit 
anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 
2. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să   
semneze, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama orașului Baile 
Olanesti, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, ce se va încheia cu Societatea APAVIL S.A. Vâlcea și va fi avizat de 
către primarii unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației în a 
căror arie teritorială operează operatorul regional și de către Președintele 
Consiliului Județean Vâlcea. 
 

Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri 
Primarul orasului Baile Olanesti in persoana domnului Vasilache Vasile Sorin. 

Prezenta hot`r@re va fi comunicat` persoanei nominalizate la art. 1, Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara “APA VALCEA” ]i Institu\iei Prefectului jude\ului 
V@lcea in vederea exercitarii controlului legalitatii actelor. 

 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

Ec. Vasile Sorin Vasilache 
 

Avizat legalitate, 
                                                                                          p.SECRETAR, 

                                                                                          jr.Mihalcea Marian 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 27 septembrie 2018 

 
 


