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Cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului
Comunei Fr6ncegti, in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 'APA Vdlcea", in vederea exprim5rii votului cu privire la modificarea 9i
completarea, prin Act adifional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu api 9i canalizare nr.1/2008,cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare
Primarul comunei Fr6ncegti, PAMSCHIV Daniel - Florin
Consiliul Local al comunei Frdncegti, intrunit in gedint5 ordinara la data de 18.04.2022 la
care participH un num5r de ..,... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint6 condus6 de
domnul consilier ERITOIU Ion - Emanoil;
LUAND iIV COIISTDERRRE:

-Referatul de aprobare nr. 3565/08.04.2022 al primarului comunei Fr6ncegti cu privire la
initierea proiectului de hot5rdre;
-Referatul nr. 3564/0 8.04.2022 intocmit de vicepri marul localit5gii ;
-JinSnd seamana de raprtul de avizare sub aspectul legalititii proiectului de hot5rdre,
intocmit de citre secretarul localitSlii, nr. .....1........;
-H.C.L.nr. 48 din 07.L?.2007 privind asocierea Comunei Frdncegti, cu Judetul V6lcea,
municipiile, oragele 9i unele comune din judelul Vdlcea, in vederea infiin!5rii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomun itar5'APA Vilcea";
-adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 %PA V6lcea" nr. 69 din 28.03.2022,
Tnregistrat5 la Prim5ria Fr6ncegti sub nr. 3126 din 28.03.2022;
-adresa operatorului regional Apavil S.A nr.8,586 din 28.03.2022;
-Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap5 9i de
canalizare nr.1/2008, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru inv5!5m6nt, culte, s5ndtate, cultura, protectie
socialS, activitati sportive gi de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociald, protectia mediului, buget
finante, administrarea domeniului public ai privat al
localitatii, agricultur5, gospodarie comunal5, servicii gi come(, comisiei pentru administratie
publica localH, juridice, ap5rarea ordinii publice 9i linistii publice, a drepturilor cetStenilor;

-

ln conformitate cu prevederile:
-Legii serviciilor comunitare de utilitSli publice nr.5U2006, republicatH, cu modificSrile 9i
completirile ulterioare;
-Ghidului solicitantului-Condilii specifice
accesare
fondurilor, Dezvoltarea
Infrastructurii Integrate de apt 9i ap5 uzat5 din cadrul Programului Operalional Infrastructura
Mare 20L4-2020, AXd PrioritarH 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu
condilii de
management eficient al resurselor; Obiectivul Specific 3.2. Cregterea nivelului de colectare 9i
epurare a apelor uzate urbane, precum 9i a gradului de asigurare a aliment5rii cu apd potabilE
a populaliei;

de

a

in

tn temeiul art. 139 alin. 1 9i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificHrile 9i complet6rile ulterioare, propune urm5toarea:

HOTAnAne

Art.l Se acord5 mandat special reprezentantului Comunei

Frdncegti, in Adunarea
General5 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 'APA V6lcea" s5 aprobe / sE nu aprobe
(dup5 caz), in numele 9i pe seama comunei FrAncegti modificarea 9i completarea, prin Act
adilional, a prevederilor referitoare la "P5rlile Contractante" din partea "Dispozilii Generale" din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apA 9i canalizare
nr.U200B, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare, in sensul:
- includerii a 7 noi unit5li administrativ-teritoriale, membre in Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitar6 'APA Vdlcea" propuse cu investilii in cadrul "Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de ap5 gi ap5 uzat5 din judelul V6lcea", respectiv comunele:
Copdceni, Lalogu, Livezi, M5ciuca, Olanu, Pesceana 9i Titegti;
- elimin5rii Comunei Sl5tioara, av6nd in vedere c5 nu mai este membr5 in Asociatia de
Dezvoltare IntercomunitarS'APA Vdlcea";
-menlion5rii tuturor unit6lilor administrativ-teritoriale semnatare
prezent ale
Contractului de delegare, in baza hot5r6rilor adoptate de c5tre autorit5lile deliberative.

in

Aft.2

Se mandateazd Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" (dac5 este
cazul, respectiv dacd s-a acordat mandat favorabil) sE semneze, prin reprezentantul s5u legalPregedinte, in numele gi pe seama Comunei Fr6ncegti, Actul adilional la Contractul de delegare
a gestiunii seruiciilor publice de alimentare cu apH 9i canalizare nr.1/2008, cu modificdrile 9i
complet5rile ulterioare, ce se va ?ncheia cu operatorul regional APAVIL S.A.

Art.3

Primarul 9i Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 "APA V6lcea" vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotSriri.

Aft.4 Prezenta hot5rdre va fi comunicat6
Institulia Prefectului

-

de citre secretarul general delegat la
jude$ul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului

localit6tii, ADI 'APA Vdlcea" 9i se va aduce la cunostinta pubicd prin afisare pe site-ul
institu$iei gi in Monitorul Oficial Local.
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3565 DIN 08.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului
Comunei Frdncegti, in Adunarea GeneralH a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitart 'APA V6lcea", in vederea exprim5rii votului cu privire la modificarea 9i
completarea, prin Act adilional,
a Contractului de delegare a gestiunii seruiciilor publice de alimentare cu ap5 9i
canalizare nr. 1/2008,cu modific5rile 9i completirile ulterioare

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 "Apa Vdlcea" prin adresa nr. 69 din
28.03.2022, ne-a informat de solicitarea operatorului regional Apavil SA cu adresa nr
8586 din 28.03.2022, de modificare a Contractului de delegare a gestiunii seruiciilor
publice de alimentare cu ap5 9i canalizare nr.U2008, modificat 9i completat prin acte
aditionale subsecvente, respectiv a prevederilor referitoare la "P6(ile Contractante"
din partea "Dispozitii generale", in sensul includerii unor noi unit5ti administrativteritoriale, ca p5rti semnatare.
Prin proiectul de hot5r6re se va propune

I. Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Fr6ncegti in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar6 "APA Vdlcea" in vederea
exprimHrii votului cu privire Ia modificarea 9i completarea, prin Act adilional, a
prevederilor referitoare la "P5rlile Contractante" din partea "Dispozilii Generale" din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ape 9i
canalizare nr.1/2008, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, in sensul:

-

a 7 noi unitSli administrativ-teritoriale,

membre in Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitarb 'APA V6lcea" propuse cu investilii in cadrul "Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apd gi ap5 uzat5 din judelul V6lcea",
includerii

respectiv comunele: Cop5ceni, Lalogu, Livezi, Mdciuca, Olanu, Pesceana gi Titegti;
elimin5rii Comunei Sl6tioara, avSnd in vedere cE nu mai este membrH in
Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard 'APA Vdlcea";
-menliondrii tuturor unit6lilor administrativ-teritoriale semnatare ?n prezent ale
Contractului de delegare, in baza hotdr6rilor adoptate de c5tre autorit5lile
deliberative.

-

II.

Mandatarea Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" sE
semneze, prin reprezentantul sdu legal-Pregedinte, in numele gi pe seama

Comunei Fr6ncegti, Actul adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice

de alimentare cu ape 9i

canalizare nr.1/2008, cU modific5rile

complet5rile ulterioare, ce se va incheia cu operatorul regional APAVIL S.A.

tn acest sens, v5 propun spre dezbatere proiectul de hotdr6re iniliat.

PRIMA&
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COMUNA FRANCESTI

NR.

3564 DrN 08.04.2022
Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin

REFERAT

Prin adresa nr. 69 din 28.03.2022, Asociatia de dezvoltare Intercomunitari
"Apa Vdlcea ne-a informat de solicitarea operatorului regional Apavil SA cu adresa nr
8586 din 28.03.2022, de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu ap5 gi canalizare nr.U200B, modiflcat gi completat prin acte
aditionale subsecvente, respectiv a prevederilor referitoare la "P5(ile Contractante"
din partea "Dispozitii generale", in sensul includerii unor noi unitdti administrativteritoriale, ca p5r!i semnatare.

tn prezent existi 11 localitSfi, membre ADI, care sunt in Planul de preluare a
serviciilor de c6tre Operatorul Regional - Apavil SA, dar 7 dintre ele nu sunt
semnatare ale contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare.

Localit5tile Stoilegti, $ugani, Valea Mare Si Milcoiu sunt semnatare ale
Contractului unic de delegare din anul 2008.
Prin proiectul de hotdrSre se va propune

L

Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Frdncegti in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarE "APA V6lcea" in
vederea exprimdrii votului cu privire la modificarea 9i completarea, prin Act adilional,
a prevederilor referitoare la "P6rlile Contractante" din paftea "Dispozilii Generale" din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb 9i
canalizare nr.U200B, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare, in sensul:
includerii a 7 noi unitSli administrativ-teritoriale, membre in Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitari 'APA Vdlcea" propuse cu investilii in cadrul "Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de ap5 gi ap5 uzat5 din judelul V6lcea",
respectiv comunele: Copbceni, Lalogu, Livezi, M5ciuca, Olanu, Pesceana 9i Titegti;
- eliminSrii Comunei Sl6tioara, av6nd in vedere cE nu mai este membr5 in
Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea";

-

-menlion5rii tuturor unitSlilor administrativ-teritoriale semnatare in prezent ale
Contractului de delegare, in baza hoti16rilor adoptate de cStre autoritSlile
deliberative.
II. Mandatarea Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarS 'APA V6lcea" sE semneze,
prin reprezentantul s5u legal-Pregedinte, in numele 9i pe seama Comunei Fr6ncegti,
Actul adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu ap5 9i canalizare nr. Ll200B, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, ce se va
incheia cu operatorul regional APAVIL S.A.
FatS de cele expuse anterior, vH rog sH analizati gi sE dispuneti in consecintS.

Viceprimar,

Dumitru - Flavius CIOBOATA

