
ROMANIA
COMUNA VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR. 54

Privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"“

APA VALCEA" sa exercite, in numele si pe seama comunei Vaideeni, atributiile de
autoritatepublica tutelara pentru operatorul regional * Societatea APAVIL S.A. Valcea

Consiliul Local al Comunei Vaideeni întrunit în şedinţă la data de 31.08.2018, la
care participă 13 de consilieri, din totalul de 13 de consilieri locali în funcţie;

Sedinta condusa de domnul consilier Anica Dumitru,
Având în vedere:

' Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

' Raportul compartimentului de specialitate si Avizele comisiilor Consiliului
Locak

. Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA nr,
307/31407.2018 inregistrata la Primaria comunei Vaideeni sub nr.
5425/0340842018

In conformitatecu :

- dispozitiile art.27 alin.(l) si alin.(3), coroborate cu prevederile art.10 alin.(5) din
legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art.2 pct.3 din OUG. nr,
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 111/2016
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare

cu apa si de canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Actului Constitutival Societatii APAVIL S.AI Valcea
In conformitate cu prevederile art,36 alin, (2) lit. ci) si alin.(6) lit.a) pct. 14 din

Legea administratiei publice locale nr, 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarileulterioare.

În temeiul art.45 alin.(1) şi art,115 din Legea administratiei publice locale nr,
215/2001, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, cu un numar de 13
“voturi “pentru” adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art, 1, Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara„APA VALCEA”
sa exercite in numele Comunei Vaideeni atributiile privind:

a) avizarea in numele unitatii administrativ—teritoriale actionare a candidatilorpentru
functiile de membrii in Consiliul de Administratie la Societatea APAVIL S.A.
Valcea cu respectarea conditiilor de selectie, calioficare si exeprienta
profesionala;

b) sa intocmeasca scrisoareade asteptari si sa o publice pe pagina proprie de internet
pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator in Consiliul
de Administratie, inscrisi pe lista scurta la Societatea APAVIL SA Valcea sau de
Directori la societatea respectiva.



An.24 Prezenta hotarare va fi afisata, comunicataPrimarului comunei Vaideeni,
Institutiei Prefectului Judetului Valcea si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA
VALCEA”, prin grija secretarului comunei Vaideeni.
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