
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PREUTEȘTI  

HOTĂRÂRE 
 

privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, 
retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local   

Preutești în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, 
retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului 

constitutiv și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri 
 

 Consiliul local al comunei Preutești judeţul Suceava;   
Având în vedere : 

 - Expunerea de motive, prezentată de domnul  Vasilu Ion primarul comunei Preutețti, judeţul Suceava 
înregistrată la nr. 8247 din 13.11.2015 
 - Raportul Compartimentului financiar-contabil și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei/oraşului Preutești,  judeţul Suceava, înregistrat cu nr.890 din 16.10.2015; 
 - Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare 
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.8252 din 20.11.2015 

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Siminicea nr. 4/12.02.2015 privind retragerea unilaterală a comunei 
Siminicea din calitatea de membru în Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava și retragerea 
unilaterală din contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

-  Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), şi al art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. - Se aprobă primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, 
conform Anexei nr. 1. 

Art. 2. - Se aprobă retragerea unilaterală a comunei Siminicea, județul Suceava din Asociaţia Judeţeană 
pentru Apă şi Canalizare Suceava și din contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. 

Art. 3. - Se împuterniceşte domnul primar Vasiliu Ion, reprezentantul  Consiliului Local al  comunei Preutești, 
judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru 
primirea de noi membri, retragerea unilaterală a comunei Siminicea din  AJAC Suceava  și din contractul de delegare 
a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației, 
precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului ale Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri din Asociație, conform 
anexelor 2 și 3. 

Art. 5. - Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. - Primarul comunei Preutești judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează: 
        Costina   Florin                                                                                             Secretarul comunei                      

                             Iațcu Emilia  
   Preutești, 20 noiembrie 2015 
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