
ROMANIA
-Judetul Harghita

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI T U L G H E ~

HOTARAREA
Nr.14 din 21 martie 2013

privind respingerea proiectului de hotarfire pentru modificarea Hotararii nr.52/2012 privind

aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare si a Caietului de

sarcini a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare

Consiliullocal al comunei Tulqhes, intrunit in sedinta ordinara din 21 martie 2013,

Avand in vedere:
Expunerea de motive si Anexe intocmite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"HARGITA VIZ" nr.31/05.03.3013 si inregistrate la Primaria Tulghes cu nr. 952 din data de

06.03.2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea

regulamentului si caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa si de

canalizare;

Recomandarilor facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita prin adresa

nr.l4913/2012;

Hotararea Consiliului local Tulghes nr.52/2008 cu modificarile si completarile

ulterioare, privind asocierea comunei Tulghes prin Consiliul Local Tulghes la Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";

Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile si

completarile ulterioare;

Legea nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare, cu

modificarile ~i completarile ulterioare;

Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.8812007;

Caietul de sarcini cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.89/2007;

Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 34/2009;

Referatul de aprobare al primarului comunei Tulqhes inregistrat la
nr.959/07.03.2013,

Raportul compartimentului juridic ~i achizitii publice, tnreqlstrat la nr.960/2013,
Raportul comisiei de specialitate nr.1 - Buqet-finante, stlidii, prognoze,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei ~i servicii publice ~i al comisiei
de specialitate nr.11 - Urbanism, aqricultura, protectia mediului ~i conservarea
monumentelor din cadrul Consiliului Local Tulqhes inregistrate la nr.1272 ~i 1273 din
21.03.2013;
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Tinand seama de faptul ca pentru adoptarea hotararii pentru modificarea

Hotararii nr.52/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu

apa ~i de canalizare ~i a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa l}i de
,.

canalizare este necesar votul a -minirn doua treimi din nurnarul total al consilierilor

locali in functie, - conform art.45 din Legea nr.215/2001,

in temeiul prevederilor art. 36, art.45 a/in. (3) l}i art. 115, alineatul (1), litera b)

din Legea adrnlnlstratlei pub/ice locale nr. 215/2001, cu modificarile ~i completarile

ulterioare,

HOTARA~TE:

Articol unic. - Se respinge proiectul de hotarare initiat de primarul comunei

Tulqhes si inregistrat la nr.959/2013 pentru modificarea Hotararii nr.5212012 privind

aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare §i a
Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare.

~
Prezenta hotarare a fost adoptata eu respeetarea prevederilor art.45 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 republicata, eu modificarile si completarile ulterioare
Nr.total al eonsilierilor = 13 Voturi - pentru = 3 (Dimen Csaba Francise, Beno Imre
Robert si Bortis Zsolt Peter);
Nr.total al eonsilierilor prezenti = 10...... - contra = 0
Nr.total al eonsilierilor absenti = 3( Ungureanu Toader - bolnav, Csibi Ladislau si Bondrea
Costel au lipsit din sala in momentul votului fiind invoiti pentru rezolvarea unei probleme
urgente;
Abtineri = 7 (Zanoaga Aniea, Lazar Liliana, Hirlav Gabriela, Bordea Gheorghe, Tepes
Marin-Emilian, Timariu Cristina si Tifrea Vasile).
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