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Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava să declanşeze procedura de selecţie a membrilor 
Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava conform 

prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;   
Având în vedere : 

 - Referatul de aprobare prezentat de domnul prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman, primarul municipiuluiFălticeni, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 
11014/18.05.2021; 
 - Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 
77/11.05.2021; 

-   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, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 27, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 10, alin. 5 teza finală din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -   Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Alimentare cu Apă şi Canalizare 
Suceava; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d)  şi alin.( 7) lit. n), ale art. 139 

alin. 1  şi ale art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Articol unic. Se acordă mandat special Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava (AJAC Suceava) să declanşeze procedura de selecţie a 
membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava conform 
prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman      
                                                                                          A V I Z A T                                                                                        
                                                                            Secretar general municipiu 

                                                                 jr. Mihaela Busuioc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. 

Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

 
 Prin adresa nr. 77 din 11.05.2021 Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 
Canalizare Suceava a solicitat autorităţii deliberative locale acordarea unui mandat 
special pentru declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 
Administraţie al S.C. ACET S.A. Suceava, conform reglementărilor OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de 
reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei 
întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele 
întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie sau de supraveghere, 
directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate. 

 Motivul declanşării procedurii de selecţie este expirarea mandatului 
actualilor membri ai consiliului de administraţie. 
 În calitate de autoritate tutelară a S.C. ACET S.A Suceava, respectiv de 
instituţie care exercită în numele autorităţii administrativ – teritoriale calitatea de 
actionar la S.C ACET S.A. Suceava,  Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 
Canalizare Suceava trebuie să finalizeze procedura de selecţie în termen de cel 
mult 150 de zile de la declanşarea procedurii. 
 Astfel, fiecare membru al Asociaţiei trebuie să acorde mandat special 
acesteia pentru declaşarea procedurii de selecţie, concretizat prin adoptarea unei 
hotărâri în acest sens, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 5 teza finală din Legea 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

  
  

                                                                                
                                       
                         Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 
                                                               Cons. juridic Ciocan Simona 
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. 

Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

 
 
       Potrivit dispoziţiilor art. 27, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava exercită atribuţiile de 
autoritate tutelară, în numele şi pe seama unităţilor administrative – teritoriale 
membre, pentru S.C. ACET S.A Suceava. 
 Având în vedere că la data de 22.09.2021 expiră mandatele membrilor 
consiliului de administraţie al  Societăţii, trebuie declanşată procedura de selecţie a 
acestora, procedură care necesită timp de desfăşurare şi convocări ale adunării 
generale a asociaţilor a AJAC Suceava. 
 Astfel, prin adresa înregistrată sub nr. 10560/12.05.2021 Asociaţia 
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava a solicitat, în temeiul prevederilor art. 
10, alin. 5 din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea mandatului special 
pentru declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie. 
   În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. 
Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 

 

INIŢIATOR 

         PRIMAR 
            Prof. Gheorghe Catalin Coman 

 

 

 
 
 
 

  


