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Nr. 406/05.09.2018 

 

CONVOCARE 
 

În urma analizării solicitărilor Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu 

nr. 17591/22.08.2018 şi cu nr. 17595/22.08.2018, înregistrate la A.D.I. Oltenia cu nr. 387/23.08.2018 

respectiv cu nr. 388/23.08.2018, anexate în copie la prezenta, 

în temeiul art. 19, alin. (1) și (3), art. 20, alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia, Președintele Asociației convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru 

data de 22 octombrie 2018, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din strada Unirii 

nr. 19, având următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania 

de Apă Oltenia S.A. 

2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare asigurate de Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

 

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor privind aprobarea 

stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la data la care asociaţii 

hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic precum şi cele privind aprobarea Regulamentului 

serviciului consolidat şi armonizat pentru întreaga arie de operare, nu pot fi votate de 

reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, 

acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 

reprezentant este. 

În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări 

Generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii 

administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii 

administrativ- teritoriale asociate. 

Hotărârile privind mandatarea reprezentanţilor să susţină şi să voteze în cadrul Adunării 

Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia punctele aflate pe ordinea de zi, vor fi 

transmise operativ la sediul Asociaţiei menţionat în antet. 

Documentele supuse aprobării pot fi descărcate de pe site-ul Asociației 

www.adioltenia.ro/informatii/comunicate/. 

 

 

Cu stimă, 

Președinte A.D.I. Oltenia 

Ion Prioteasa 
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