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ROMANIA
JUDETULHARGHITA
COMUNA BRAnE~TI
CONSILIUL LOCAL

,

HOTARAREA NR. 14/2013

pentru rnodificarea Hotardrii nr.46/17.09.2012.privind aprobarea Regulamentului

serviciului de alimentare cu apa ~ide canalizare ~ia Caietului de sarcini a serviciului de

alimentare cu apa ~ide canalizare

Consiliul Local BRAnE~TI intrunit in ~edinta la data de 29 martie 2013••

"-_ Avand in vedere:

• Expunerea de motive ~i Anexe intocmite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"HARGITA VIZ", inregistrate cu .nr.379 /2013, prin care s-a propus adoptarea unei

hotarari cu privire la modificarea regulamentului ~i caietului de sarcini al serviciului

public de alimentare cu apa si de canalizare;

• Recomandarilor facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita prm adresa

nr.14207/2012.

• Hotararea Consiliului local BRADE~TI nr. 19/26.04.2011 privind asocierea comunei

BRADE~TI prin Consiliul Local BRADE~TI la Asociatia de D;zvoltare

Intercomunitara "HARGITA VIZ";

• Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile ~i .

completarile ulterioare;

• Legea nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apa ~l de canalizare, cu
"'..modificarile ~icompletarile ulterioare;

• Regulamentul cadru aprobat prinOrdinul Pre~edinteluiA.N.R.S.C nr.88/2007;.. .

• 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;

In temeiul prevederilor art. 36, art.45 alin. (3) ~i art. 115, alineatul (1), litera b) din Legea

administratieipublice locale nr. 215/2001, cu modificarile ~icompletarile ulterioare; _,,_. ..,/~
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Art.I. - Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare,
. ,.

conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Seaproba modificarea Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa ~i de

canalizare, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:

Llnstitutiei Prefectului judetului Harghita;

2.Primarului Comunei BRAnESTI;

3.Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";

4.0peratorului Regional S.C. HARVIZ S.A.
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