
---_.---------------------------------------------------------------------------
I ROMANIA

Judetul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI T U L G H E s
..., "HOTARAREA

Nr.52 din 20 septembrie 2012

privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare eu apa ~i de eanalizare ~i a
Caietului de sarcini a serviciului de alimentare eu apa ~i de eanalizare

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1), alin.(3) ~i art.115 alin.(1) lit.b), alin.(7)
din Legea adrninistratiel publice locale nr.215/2001, (r2), cu rnoditicarile ~i
completarile ulterioare,

Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulghe~ Inregistrat la nr.2925 din

19 iulie 2012;
Raportul Compartimentului [uridic/achlzitli publice Inregistrat la nr.3721 din 14

august 2012;
Rapoartele celor patru comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local

Tulqhes Inregistrate la nr.3714,3715, 1716 ~i 3717 din 20 septembrie 2012;
Anexa tntocrnita de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara "HARGITA VIZ",

nr.65/10.07.2012, prin care s-a propus adoptarea unei hotarari cu privire la
aprobarea regulamentului ~i caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu
apa ~i de canalizare, inregistrata la Prirnaria comunei Tulqhes cu nr.2853 din data
13.07.2012;

Hotararea Consiliului local Tulqhes nr. 52/2008 privind asocierea comunei
Tulqhes prin Consiliul Local Tulqhes la Asociatia de Dezvoltare lntercornunitara
"HARGITA VIZ", cu rnoditicarile si cornpletarile ulterioare;

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare;

Legea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare nr.241/2006, cu
modificarile ~i cornpletarile ulterioare;

Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare, aprobat
prin Ordinul Presedintelui A.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;
Respectand procedura prevazuta de Legea nr.52/2003 privind transparenta

decizionala In adrninistratia publica;
Vazand anuntul de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare

nr.2926/17 din 19 iulie 2012;
Tinano seama de faptul ca hotararea.a fost adoptata cu un nurnar de 11 voturi

din nurnarul total de consilieri In functie, majoritatea ceruta de lege - minim doua
treimi din nurnarul total al consilierilor locali In functie, - conform art.45 din Legea
nr.215/200 1,

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) ~i lit.d) coroborate cu cele
ale alin.(5) lit.a) ~i alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea adrninistratiei publice locale
nr.215/2001, (r2), cu modificarile ~i completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHE$, adopta prezenta hotarare:
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Art.1.- Se aproba Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de

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

Art.2.- Se aproba Caietul de sarcini a serviciuluide alimentare cu apa si de

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

Art.3.- Prezenta hotarare se comunica:

1. lnstitutiei Prefectului judetului Harghita;

2. Primarului Comunei TULGHE$;

3. Asociatiei de Dezvoltare lntercornunitara "HARGITA Vll";

4. Operatorului Regional S.C. HARVll S.A.

Contrasernneaza,
SECRETARUL UAT,

Bc1.aa ~Maria.:«:
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