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ROMÂNIA                                                                                               
CONSILIUL LOCAL BREZOI 
 

         PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR.5587 DIN 18.09.2019 
privind mandatarea reprezentantului UAT BREZOI în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe modelul 
contractelorde furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru persoanele fizice și juridice,în aria de operare a Apavil S.A. 
și mandatarea Asociației, prin Președintesă încheie Actul adițional la 

Contractul de delegarenr.1 din 18.11.2008 
 

Consiliul Local BREZOI întrunit în şedinţă ordinara la data de 26.09.2019, la care 
participă_____ de consilieri, din totalul de ___ consilieri locali în funcție;  

Având în vedere: 

• Raportul de aprobare privind proiectul de hotărâre nr.5029/22.08.2019; 

• Raportul de specialitate nr.5030/22.08.2019.; 

• Avizele comisiilor de specalitate. 

• Hotărârea Consiliului Local Brezoi 134/06.12.2007 modificata si completata prin 

HCL nr.51/23.05.2013, privind asocierea Orașului Brezoi, cu  Judeţul Vâlcea, 
municipiile, orașele și unele comune din județul Vâlcea, în vederea înființării 
/aderării (la) Asociaţiei/a de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”; 

 
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.339 din 29.08.2019, 
înregistrată sub nr.5226 din 02.09.2019 și adresa operatorului regional nr.275 din 
22.05.2019; 
 
În conformitate cu prevederile: 
-art.10 alin.(5) coroborate cu ale art.8 alin.3 lit.d2) și i)din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legii nr.196/2018, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
şi administrarea condominiilor; 
-Ordinului Președintelui ANRSC nr.90/2007pentru aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.1/18.11.2008 - art.48.6 din Dispoziții speciale, partea comună și art.61 din 
Dispoziții generale; 
-Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea 
AGA Asociației nr.8 din 15.04.2016; 
- art.17 alin.(1), lit „d” din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 129 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
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     Art.1.Se mandatează dl. Robert Schell reprezentantul UAT Brezoi în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, să aprobemodelul 
Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
pentru persoane fizice și juridice, în aria de operare a operatorului regional Apavil S.A., 
prevăzute în  anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, prin 
reprezentantul său legal - Președinte, să încheie, în numele şi pe seamaUATBrezoi, Actul 
Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr.1 din 18.11.2008, ca urmare a aprobării modelului Contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane 
fizice și juridice, în aria de operare a operatorului regional Apavil S.A., care vor constitui 
anexe la acesta. 

   Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica, în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor ei: 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”; 
- Prefectului Judetului Valcea; 
-Primarului orasului Brezoi 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de _____voturi pentru, ___voturi 
împotrivă și _____abțineri. 

 
                                          
 
                                          BREZOI, 26.09.2019 
 
 
 

 
 

     Primar,                                                                                          Avizat pentru legalitate , 

Schell Robert                                                                                          Secretar general, 

                                                                                                                 Sandu Nicolae 

 

 

 

 

 


