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H O T A R A R EA nr. 57 din 19.11.2021 
privind retragerea unilaterala a Orasului Milisauti din calitatea de membru al Asociatiei 

Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava 
 
 

            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava,  insotit de : 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr. 6339 din 10.11.2021 ; 

- raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Calafindesti înregistrat  cu  
nr.6340 din 10.11.2021; 

- rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2  inregistrate sub nr. 6341 si 
6342/10.11.2021; 

Tinand cont de : 
- adresa nr. 6148/04.11.2021 a primariei orasului Milisauti; 
- prevederile  art.12 din Statutul Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare (AJAC) Suceava;  
În temeiul art. 129 alin.1 si 2 .lit(d,e), alin 7 lit(n) , alin. 9 lit. (c), alin. 14, precum si ale art. 196 

alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 . 
  

Art.1 Se aproba  retragerea unilaterala a Orasului Milisauti din calitatea de membru al 
Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, precum si din orice contract, acord sau 
conventie din care orasul Milisauti ar face parte in virtutea calitatii de membru al asociatiei, inclusiv din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre 
asociatie si operatorul S.C. ACET S.A. Suceava . 

Art.2. Primarul orasului Milisauti va intreprinde toate actiunile necesare ducerii la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.3  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intermediul secretarului comunei Calafindesti, in 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului – judetul Suceava, 
institutiilor interesate si va fi afisata si publicata pe pagina web a comunei Calafindesti.  
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           CIOBAN Vasile                                                                  Contrasemnează: 
                                                                          Secretar general - delegat 
                     CUCU Ana Florentina 
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