
privind acordarea mandatului special reprezen
ARSACIS cu privire la CAIETUL DE SARCINI at

Consiliul Local Comunei Tiganasi,

Avflnd in vedere inifiativa primarului
proiectul de hot[rdre;

AvSind in vedere Nota de
expres6, in prealabil, a mandatului special c[tre

Avdind in vedere referatul comparti
1889/2016:

Avf,nd in vedere referatele Comisiilor
Avflnd in vedere prevederile Actului

Ei completiirile ulterioare;
Avffnd in vedere prevederile HG nr. 85

gi a statutului-cadru ale asocia{iilor de
serviciile de utilitdfi publice, cu modificdrile gi

Avfind in vedere prevederile Legii
publice, republicat[;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr.
de canalizare, cu modificirile gi completdrile ul

Avflnd in vedere prevederile Legii nr
republicatii, cu modificdrile gi completdrile u

coNsttlul tocAL A[ NEI TIGANASI
JUDETUT

TEr/ FAX:
0232/299070;0232

E-mai l :

A R A

ntului de

99072;

asociatului in vederea exprimtrrii votului in AGA
de alimentare cu apa si de canalizare.

it in gedinla ordinard din 3l martie 2016:

Tiganasi prin expunerea de motive la

intocmitd de ARSACIS cu privire la acordarea
asociatului in AGA ARSACIS;
specialitate, inregistrat sub nr.

ntantul

specialitate ale Consiliului Local Tiganasi;
itutiv qi Statutului ARSACIS, cu modificdrile

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
tare intercomunitar[ cu obiect de activitate
pletirile ulterioare;

5l/2006 a serviciilor comunitare de utilitfii

l/2006 privind serviciul de alimentare cu ap6 gi
oare;

2t5t2001privind administra{ia public[ localfl,
re;



A!.1. - Se acordd mandat special
Generali a Asociatiei Regionale a Serviciilor
Chirila lulian, primarul Comunei Tiganasi,
Asociafiei .Regionale a Serviciilor de Apa Canal
Tiganasi, privind acordarea mandatului spicial repn

Art4 - (l) Compartimentele de special
comunei Tiganasi vor duce la indeplinire preved

in AGA AITSACIS cu privire la CAIEiUL DE S
canalizarc.

Art2 - in situalia in care
sus, se afl6 in imposibilitatea exercit[rii ma
fi reprezentate de domnul viceprimar Barjoianu

Art.3. - Prczenta hot6r6re va fi comu
ARSACIS.

H O T A A g r n :

lpnan.

rentantului Comunei Tiganasi in Adunarea
Canal Iagi - ARSACIS, gi anume, domnul

aprobe in Adunarea Generald a Asociatilor a
agi - ARSACIS, in numele gipe seama Comunei
:ntantului asociatului in vederea exprimdrii votului
RCINI al Serviciului de alimentari cu apa si de

Comunei Tiganasi, desemnat la art. I de mai
lui incredin{at, interesele Comunei Tiganasi vor

Institu{iei Prefectului Judelului Iagi qi

te din cadrul aparatului propriu al primarului
le prezentei hotdr0ri.

Data astazi, 3i martie 20i6

Contrazemneaza pentru legalitate

arius


