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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să 

semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica, județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava  

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava;   
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Petru Todosi, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava, înregistrat cu 
nr. 5270 din 11.07.2022; 
- Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 138 din 7.07.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 89 şi art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) şi alin. 
(3) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se acordă mandat special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, să 
semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica, județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 

Art. 2. Primarul comunei Cacica, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
                                                   Iniţiator,  
                                                    Primar,                                                         

                                             Petru Todosi       
                                                                                                     Avizat:  
                                                                             Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                   Georgeta-Graţiela Volanschi                                                                                                       

Cacica, 11 iulie 2022  
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