
HOTĂRÂRE
Ref. Ia: m andatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unîtară de U tilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alim entare cu Apă şi de Canalizare „ Oltul ” în 
vederea semnării Contractului de Delegare ă Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alim entare cu Apă şi de Canalizare cu S.C. Compania de Apă Olt S.A.
Având în ved ere :

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;

- Prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare ” Oltul”;
Prevederile art. 31 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
Prevederile art. 13 alin. (4) din Statutul cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice aprobate prin H.G. nr. 855/2008; 
Prevederile art. 36, alin. (4), lit.f) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată; eu modificările şi completările ulterioere;
Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0249/481609,0249/481791

în temeiul art. 36 afin (6) lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 afin. (1) şi art. 115 
alin. (1), fit. b) din Legea Adm inistraţiei publice locale njr.215/2001 republicată cu 
modificările şi com pletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HOTĂRĂŞTE

Articolul 1 . Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al Comunei 
Perieţi, judeţul Olt prin încredinţare directă operatorului regional S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Articolul 2. Se aprobă mandatarea în vederea semnării, prin reprezentantul său legal 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice penţru Serviciul de Alimentare cu Apă şi 
de Canalizare ”Oltul”, a Contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare cu operatorul regional -  S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Articolul 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică şi se va comunica:
- primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „ Oltul ”;
- Consiliului Judeţean Olt;

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 Împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri locali în funcţie) în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


