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JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                    CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

 

                                           PROIECT  DE      HOTĂRÂRE  

 

privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare  cu apă și 

de canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A.  și 

acordarea unui mandat special reprezentatului UAT Frâncesti în Adunarea 

Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea 

Caietului de sarcini și la completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

   

            Consiliul Local al comunei Frâncesti, întrunit în ședința  ordinară din data de 

02.02.2023    la care participă un numar de_ consilieri din totalul de 15 in functie ; 

  Având în vedere: 

  -  Referatul de aprobare al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul __ 

din 19.01.2023,; 

  -  Raportul  compartimentului  de specialitate  inregistrat sub  numarul____ din 

19.01.2023 ; 

  -  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului local Frâncesti, prin care 

se avizeaza favoral proiectul de hotarare ; 

  - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.44 din 

19.01.2023, înregistrată la Primăria comunei Frâncesti  sub nr. 655 din 19.01.2023; 

  - Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare consolidat 

pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A.; 

       În conformitate cu  : 

- art.8 alin.(1) și (3) lit.d2) și i), art.10 alin.(5) și art.22 alin.(4) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art.6 din Legea privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.5 alin.(2) lit.l), art.16 alin.(3) lit.f), art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.89/2007, privind aprobarea Caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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   În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.d)  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti, cu un numar de ___ voturi,, pentru,, 

adoptă următoarea 

                                                   H O T Ă R Ă Ș T E 

 

          Art.1 Se avizează favorabil Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A., prevăzut în format 

electronic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.2 Se acordă mandat special reprezentantului comunei Frâncesti în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe, în numele 

și pe seama UAT Frâncesti : 

         2.1. Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat 

pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A., în forma avizată la art.1    

        2.2. completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul includerii Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A., ca anexă.  

             Art.3 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să 

semneze, prin reprezentantul său legal-Președinte, în numele şi pe seama UAT Frâncesti, 

Actul adițional prin care Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, ce se 

va încheia cu operatorul regional Apavil S.A., se va completa potrivit art.2 pct.2.2.   

 

  Art.4 Secretarul General al comunei Frâncesti va comunica prezenta hotărâre : 

-Instituției Prefectului - Județul Vâlcea,  

-Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Valcea”  

-Primarului comunei Frâncesti 

 

         

                                                       Frâncesti : 19.01.2023 

 

    INITIATOR PROIECT,                            Avizat pentru legalitate, 

       PRIMAR                                   Secretar general comuna Frâncesti 

DANIEL FLORIN PARASCHIV              ELENA GABRIELA LAZĂR 


