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Privitoare la: numirea qefului Serviciului Public de Alimentare qu
Canalizare Alunu

Api

qi

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinnd din
data de 1l.02.2019,la care participi un numdr de 11 consilieri, din numdrul de 13
consilieri in funclie;
Avdnd in vedere Hotbrdrea Consiliului Local Alunu nr.97 din 18.12.20T8,
prin care d-na Ardeoaica Maria-Mihaela a fost aleasd preqedintele gedinlei pe o
perioadd de 3 luni,
Av6nd in vedere:
- referatul d-lui viceprimar al comunei Alunu, Judelul Ydlcea, inregistrat sub
nr. I306107.02.2AD prin care propune numirea qefului "Serviciului Public de
Alimentare cu ApI qi Canalizare Alunu "
-expunerea de motive inregistratd sub nr.1307 107 .02.2019, intocmiti de
primarul comunei Alunu, Jude{ul Vdlcea;
-Hot5rArea Consiliului Local Alunu, Judeful Vdlcea
141122.11.201'7,
privitoare la infiinfarea'eSeiticiului Public de Alimentare cu ApA qi Canalizare
Alunu";
Avand in vedere raportul somisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetuli V alcga;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare, intocmit de seeieta{ul comunei;
In conformitate cu pfevederile T egii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de
utilit5li publice, cu modificarile qi completdrile ulterioare , Legii nr. 24112006 a
serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare, republicatd, art.36 alin. (2),lit.d),
alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), punctul 14, alin. (9) din Legea nr.2l5l200l privind

ff.

admini stralia publi cd, lo caId,, repub licatd

;

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr.

21512001 privind administratia
publica locala, cu un numdr de 7 voturi pentru gi 4 ablineri, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

fut.l.

incep6nd cu data de 18.02.2019 se numeqte d-l Paraschiv Valentin,
domiciliat in comuna Alunu, satul Colte;ti, Judeful Vdlcea, posesorul C.L seria VX
nr. 514184, CNP: 15803LL386343, ;ef al "Serviciului Public de Alimentare cu
Apd qi Canalizare Alunu", pAnd la data organizdrii concursului pentru ocuparea
acestui post.

Art.z. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.
Art.3. Prezenta hotamre se va comunica: Instituliei Prefectului-Jude{ul
Valcea, Eefului Serviciului'Public de Alimentarc cu ApI qi Canalizare .hlantt,
Serviciului Public de Alimentare cu Api qi Canalizare Alunu, primarului comunei
Alunu qi se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
11.t2.20t9

Preqedinte de qedinfd,
Arde o aica Maria-M thaela

Contrasemneaz6,
Secretar,
Boeangiu Luminifa
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