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                                     HOTĂRÂREA NR. 31/2018 
                                                      - din  28.09.2018 - 

 
                 Privitor la: mandatarea reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea, 
prin Act adiţional, a Contractului de delegare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  
                                                             
            Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.09.2018, la care participă un nr. de 8 din 9 consilieri locali în funcţie. 
          Văzând că  d-nul. consilier Bocşaru Doru a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie,  
august, septembrie 2018. 
 
           AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 2493/07.09.2018 prezentată de d-nul. Bocşaru Cosmin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 2492/07.09.2018 al secretarului comunei; 
          Adresa nr. 351/06.09.2018, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”; 
          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, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;  
          Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi Raportul 
nr. 2697/28.09.2018 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei;   
         În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. d2, art. 10 alin. (5) şi ale art.43 alin. (8) din 
Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile art. 61 şi 76 alin. (1) din 
Dispoziţiile generale din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 
36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare 
         În temeiul art. 115 alin.(1) lit. b) şi art. 45 alin.(2) lit. d) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 8 voturi 
„pentru” adoptă următoarea 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lacusteni@vl.e-adm.ro



	                 Privitor la: mandatarea reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
	          Raportul de specialitate nr. 2492/07.09.2018 al secretarului comunei;

