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  HOTĂRÂREA Nr. 19 din 28.05.2021 
 

privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze 
procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ACET S.A Suceava 

conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

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

- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava, 
- Referatul de aprobare al  domnului Frincu Adrian, primarul comunei Calafindesti,judeţul-Suceava inregistrat 
sub nr. 2937 din 14.05.2021; 
- Raportul  compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 2938 din 14.05.2021, 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 1 , inregistrat sub nr. 2939 din 
14.05.2021, 
- Hotărârea 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; 
- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Adresa nr. 77 din 11.05.2021 a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, 
-   Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.  
          In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.7 lit. n), ale art.132, ale art. 139 alin. (1) și ale 
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.unic Se acorda mandat special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava (AJAC 

Suceava) sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ACET 
S.A Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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