
                         
 

                                          
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
                                                                                              

                                              HOTĂRÂREA  Nr. 51/2015 
          Privitor la: mandatarea, reprezentantului comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
                                                             
         Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
18.12.2015, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
         Văzând că, prin votul majorităţii d-nul. consilier local Merişescu Ilie, a fost ales preşedinte de 
şedinţă,  pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015. 
         AVÂND în vedere: 
         Expunerea de motive nr. 4205/16.12.2015, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul comunei 
Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 4204/16.12.2015, al compartimentului secretariat; 
          Adresele nr. 583/15.12.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” şi nr. 
47862/18.11.2015 a S.C. APAVIL S.A; 
          Hotărârea nr. 16/29.04.2011, a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, privind asocierea comunei 
Lăcusteni cu judeţul Vâlcea, municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea  aderării 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;  
         Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi  aportul nr. 
4217/18.12.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, al secretarului comunei;   
          În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) şi art.  10 alin (5), art. 22 alin. (4) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare – republicată, ale Ordinului nr. 88/2007  pentru 
aprobarea Regulamentului pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), ALE Ordinului 
90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare as serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare, le Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 de aprobare actului Constitutiv–cadru şi  statutului–
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilitate publică,  
coroborate cu art. 36 alin.(2) lit. a) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin.(1) lit. din Legea 215/2001, 
privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare; 
          În temeiul art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
completările şi modificările ulterioare, cu un nr. de 8 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” adoptă următoarea 
                                                             HOTĂRÂRE:  
           Art. 1. Se mandatează d–nul. Puchin Marin, reprezentantul comunei Lăcusteni, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi 
completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, prevăzut în anexa la 
Hotărârea Asociaţiei nr. 3/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 224/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 241/2006 – privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare- republicată.     
           Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
informând în acest sens consiliul local.                                                                                                                         
           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea Serviciul Juridic-
Controlul Legalităţii Actelor, primarului comunei Lăcusteni, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA VÂLCEA”şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin 
grija secretarului comunei.                 
                                                 LĂCUSTENI, 18.12.2015  
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează,                               
                MERIŞESCU ILIE                                                                S E C R E T A R, 
                                                                                                          BRĂNESCU ADRIAN                       
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