
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL        LOCAL   AL COMUNEI  LIVEZI 
                   H O T A R A R E    
                                              Nr. 31  din   29.09.2017              
  Privind   acordarea  unui  mandat  special d-nului   ICHIM  SORIN  , 
Viceprimarul   comunei Livezi , reprezentantul  comunei Livezi  , in cadrul    Adunarii   
Generale   a Asociatiei  de Dezvolare Intercomunitara Bacau   in vederea   exercitarii  
votului   privind aprobarea tarifelor  pentru diverse  servicii pe care le efectueaza  
Operatorul  

             Consiliul   local   al  comunei  Livezi  , judetul Bacau intrunit  in sedinta  
ordinara  la data  de   29. SEPTEMBRIE .2017   ; 
                        În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                       In baza  adresei  nr.  675    din   21.09.2017  a Asociatiei  de Dezvolare 
Intercomunitara Bacau -  A.D.I.B. ; 
   Avand in vedere    referatul  nr. 674   din 21.09.2017   a  ADIB , in atentia 
membrilor   asociati , inregistrat  la Primaria comunei Livezi  la  nr.  5131    din   
21.09.2017   ;    
                       In baza  art. 16 , alin. (3)  lit. “d”   coroborat  cu art. 21  , alin. (1)  din 
Statutul  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara Bacau ;  

  În temeiul art. 11, al art. 36, alin.(2) lit. „d” , lit. „e" , alin. (6)  lit.”a” , 
punctul 14 şi alin.(7), lit. „c", şi al art. 45, alin.(1), lit. „b' din, precum si  art. 115  , 
alin.(1) lit.”b”  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                              H O TA R A S T E : 
  Art. 1. Se acorda  mandat special  d-nului    ICHIM  SORIN  , 
Viceprimarul   comunei Livezi , reprezentantul  comunei Livezi  , in cadrul    Adunarii   
Generale   a Asociatiei  de Dezvolare Intercomunitara Bacau   in vederea   exercitarii  
votului   privind aprobarea tarifelor  pentru diverse  servicii pe care le efectueaza  
Operatorul , cuprinse  in Actele Aditionale nr. 33 , 34   si  35  la Contractul de Delegare  
a gestiunii serviciului de alimentare  cu apa  si de canalizare nr. 556/2006 /29.11.2010 .                 

                     Art.2. Prezenta  Hotarare  va fi   comunicata  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – A.D.I.B  ,  Primarului comunei Livezi   , judetul Bacau , 
Consiliului  Judetean Bacau  , persoanei   nominalizate la art. 1   a prezentei   hotarari ,  
precum şi Institutiei   Prefectului ,  Judeţul  Bacău.  
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,   majoritate       de voturi ,    14  
consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   11         voturi pentru   si  3  abtinerei . 


