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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 130
din 26 noiembrie 2009

 
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, la care municipiul

Câmpulung Moldovenesc este membru asociat
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2009,
            Având în vedere :
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.20761 din 17.11.2009;
            - Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 20762 din 17.11.2009; 

- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 20763 din 17.11.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

            - Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare înregistrată la nr. 20678 din 16.11.2009;
-Art.1 din 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;
-Art.8 alin (2) lit. c) a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c) şi ale 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 modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava autentificat sub nr.
4233/26.09.2008, conform Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.1.

 Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava autentificat sub nr.
4234/26.09.2008, conform Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.2.

Art.3. Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava aprobă primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru
Apă şi Canalizare Suceava, conform Anexei nr.3.

Art.4.  Se desemnează domnul Coca Daniel Viorel, ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul
Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, şi se împuterniceşte să voteze pentru, adoptarea actelor
adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, în forma prevăzută la art.1 şi art.2 din prezenta
hotărâre, precum şi pentru primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei, conform anexei nr.3

Art.5. Se împuterniceşte domnul Gabriel Constantin Şerban, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cetăţean român, născut la data de
02.04.1968 în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Aleea Mărăşeşti, nr. 9,
posesor al C.I. seria SV nr.167471, eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc la data de 25.04.2002, să semneze în numele şi pe seama Consiliului
Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, actele adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava,
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuterniceşte dl. Gabriel Şiloche, cetăţean român, născut la data de 02.02.1973 în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, domiciliat
în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu nr.40, judeţul Suceava, posesor al C.I. seria SV, nr.468653, eliberată de Poliţia Fălticeni la data de
16.01.2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor  Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei la Judecătoria Suceava şi la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.7. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Ţaran Ioan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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