HOTARAREA Nr42l2OL7

privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu,
învederea exercitări de către aceasta a calităţii de autoritate tutelară pentru operatorul Regional Sc APĂ
CANAL SA Sibiu, căruia i s-a delegat gestiunea seruiciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei
Tilişca
Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitîn
şedinţă ordinară publicä, la data de 14 martie 2017,
Având învedere:
- expunerea de motive nr. 116 din27.06.2017 întocmită de către primarul comunei, referatul nr.
115 din 27 '06'2017 întocmitde către secretarul comunel'

- adresa nr 244l23'o5'20L7

transmisä de ADI Asociaţia de Apă Sibiu, precum şi adresa nr
566270lŻ017 a Ministerului Dezvoltări Regionale, Administraţiei Publice si Fonduri Europene privind
transmiterea unor calrificări cu privire la exercitarea calităţii de autoritate tutelară de către asociaţiile de

dezvoltare intercomunitară,
Înbaza contractului de delegare a gestiunii seruiciului de apă şi canalizare nr 9l2OO9,
Înconformitate cu prevederile:
- art 10 şi art27 alin (3) din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu
modificăľi le şi completări le ulterioare,
In temeiul artL7, aľt. 36, alin. (2), lit' d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct'14, aft' 39, aľt' 45 şi
art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 2I5l200I a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completärile ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft. 1: Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
îsociaţiade Apă'' Sibiu înVederea exercitării de către aceasta a calitătii de autoritate
tutelará pentru operatorul Regional Sc APĂ-CANAL SA Sibiu, căruiá i s-a delegat
gestiunea Serviciului de alimentare cu apä si canalizare înbaza Contractului de Delegare
a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă si Canalizare nr. 9/15.05.2009.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcineazäreprezentanţii
Asociaţiei de Deaĺoltare Intercomunitară îsociaţiade Apă'' Sibiu'
Tilişca la 29 iunie 2017

-

Adoptată înşedinţa din data de29.06.20l7
cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri înfundie
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