
ROMANIA
JUDETTIL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL

COMLINA PUTNA

norAnAnn
privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, jude(ul
Suceava, in Adunarea General5 a Asociafiei Judefene pentru ApI qi Canalizare

Suceava si voteze pentru adoptarea Actelor Adi{ionale de actualizare, modificare qi

completare a Actului Constitutiv qi a Statutului Asocia{iei Jude{ene pentru Apn gi

Canalizare Suceava qi imputernicirea Asocia{iei Jude{ene pentru ApI qi Canalizare
Suceava si semneze prin reprezentantul siu legal, Preqedintele Asocia{iei, in numele qi
pe seama UAT comuna Putna, Jude{ul Suceava, Actul Adi(ional la Actul Constitutiv gi

Actul Adi{ional la Statutul AJAC Suceava

Consiliul local al comunei Putna, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:

- Adresa nr. 1 1 din 13.01.2021 a Asocialiei Jude{ene pentru ApE qi Canahzare Suceava;
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Gheorghe Coroamd, primarul comunei

Putna, judelul Suceavanr. 385 din2l.0l.202l;
- Raportul Biroului financiar- contabll, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenajarea teritoriului nr. 387 din 21.01.2021 ;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico social6,
buget, flnanle, administrarea domeniului public qi privatagriculturd, gospoddrire comunald,
protecliamediului, servicii, comer!, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 555 din
29.01.2021 ;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a
statutului-cadru ale asocia{iilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile
de utilitd1i publice;
- Legeanr.5l12006 serviciilor comunitare de utiHtdli publice, republicatd, cu modificdrile

qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 24112006 serviciului de alimentare cu api qi de canalizare, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Statutul Asocia{iei Jude{ene pentru Apd qi Canalizare Suceava.

in temeiul dispoziliilor art. 129 alin.(2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n), ale art.132,
ale ar1. 139 alin. (1) qi ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgentda Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se acordS mandat special domnului Coroamd Gheorghe, Primarul comunei



Putna, Judelul Suceava, reprezentantul de drept a comunei in Adunarea Generalla Asocia{iei

Judelene pentru Apd gi Canalizare Suceava, s5 voteze pentru adoptarea Actelor Adilionale de

actualizare, modificare gi completare a Actului Constitutiv qi a Statutului Asocialiei Judelene

pentru Apd qi Canalizare Suceava, ca urmare a alegerii noilor organe de conducere Ei control
financiar intern ale AJAC Suceava, a schimbirii sediului social al Asocialiei qi a completlrii
prevederilor arl.19 din Statutul Asocialiei,cu clauze privind desfEEurarea qedinlelor AGA pe

timp de pandemie.
Art.2. Se acordd mandat special Asocialiei Judelene pentru Api gi Canalizare Suceava

(AJAC Suceava) sd semneze prin reprezentantul sdu legal, Pregedintele Asocia{iei, in numele

Ei pe seama UAT comuna Putna, Judelul Suceava, Actul Adilional la Actul Constitutiv ;i
Actul Adilional la Statutul AJAC Suceava, ca urmare a modificdrilor Ei completdrilor
intervenite, aqa cum acestea sunt prevdzute la art.l din prezerrta hotdrdre.

Art. 3. Persoanele nominahzate la art.l qi art.2 vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdr6ri.
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