
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VOLOVAT

comuna Volovat, nr.1334, cod 727615, cod fiscal 444,1239

Tel. / fax : 0230 419504

HOTARARE
Privind aprobarea modificdrii Contractului de Delegare al Gestiunii gi mandatarea AJAC Suceava sa

semneze Actul Aditional nr. 5 in numele gi pe seama UAT comunavolovdt

Consiliul local al comunei Volovi!, judelul Suceava;
AvAnd in vedere :

- Referatul de aprobare nr.753514.12.2019 prezentat de domnul loan Vicol primarul
comunei VolovS!, judetul Suceava;

- Raportul Compartimentului bugelfinanle, impozite qi taxe, contabilitate, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei volovd!, judelul Suceava, inregistrat cu
nr.753614.12.2019

- Avizul consultativ Comisiei de pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public Ai privat al comunei, gospodirie
comunalS, protectia mediului, turism inregistrat cu nr.7538/4 .12.2019

-Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice,
republicatS,cu modficdrile si completdrile ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare
republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- Prevederile arl. 21 , alin. (1) din Statutul Asociatiei
Ca n a liza reS u ceava;

in temeiul. arl. 129 alin.(2) lit. d) ,coraborat cu alin.(7) lit . n), art.1 39 alin.(1) si a
art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTARAgTE

Art. 1.Se aprobd modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu ape si de canalizare incheiat cu Operatorul Regional ACET
S.A. Suceava prin incheiereaActuluiAdilional nr.5 in forma prevdzuti in Anexa nr. 1,

care face parte integranti din prezenta hotir6re.
Art. 2.Se mandateazd reprezentantul UAT comuna Volovri!, dl/dna IOAN VICOL,

primar al comunei Volovi!, sd suslind gi sd voteze in Adunarea Generald a Asocialiei
Judetene pentru Apd gi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea modificdrii
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de
canalizare incheiat cu operatorul ACET SA prin incheierea Actului Adi{ional nr.5 in
forma previzutd in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentei hotirAri.

Art. 3. Se acordi mandat Asociatiei Judetene pentru Apd gi Canalizare
Suceava(AJAC Suceava), al cdrei membru este UAT comuna Volovdt, sd semneze
Actul Adilional nr.S la Contractul de Delegare, prin reprezentantul sdu legal, in numele 9i
pe seama UATcomuna

cu ape gi de canalizare,

Judelene pentru Apd si

Art. 4. Primarul cornunei Vol
prevederile prezentei. hotdrAri.

rin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire

Volovd!, la 05.12.2019
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