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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
CIUCSANGEORGIU

HOTARAREA
Dr. 9 din data de 26 martie 2013

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Ciucsfingeorgiu Dr. 30/2012 privind
aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local al Comunei Ciucsangeorgiu, intrunit in sedinta ordinara din 26
martie 2013, convocata prin Dispozitia Primarului comunei Ciucsangeorgiu cu nr. 63 din
22 martie 2013,

Avand in vedere proiectul de hotarare, privind modificarea Hotararii Consiliului
Local Ciucsangeorgiu nr. 30/2012, privind aprobarea Regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, pre cum si expunerea de motive inregistrat cu nr.
686/05.03.2013, inaintate de catre primarul comunei Ciucsangeorgiu, dl. Gyorgy J6zsef,

Conform Raportului de specialitate a secretarului comunei, inregistrat cu nr.
684/05.03.2013,

Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pentru:
dezvoltarea economico - financiara, buget - finante, protectia social a,
amenajarea teritoriului si urbanism, adminisatrarea domeniului public si privat
al comunei;
invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, munca si protectie sociala,
protectia copiilor, activitati sportive si agrement, administratia publica locala,
juridica si de disciplina, apararea drepturilor cctatenilor, a ordinii si linistii
publice,
agricultura - zootehnie, silvicultura, gospodarirea pasunilor, protectia mediului,
turism, servicii si cornert,

Tinand cont de adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA-
VIZ", cu nr. 31105.03.2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotarari cu privire la
modificarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

Luand in considerare Hotararea Consiliului local Ciucsangeorgiu nr. 6 din data de
16 aprilie 2008 privind asocierea comunei Ciucsangeorgiu prin Consiliul Local
Ciucsangeorgiu cu autoritatile publice locale din depresiunea Ciucului, in vederea
infiintarii Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";

Avand in vedere recomandarile facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita
prin adresa nr. 14.459111.10.2012,

Pe baza prevederilor Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati
pub lice cu modificarile si completarile ulterioare; s-

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare
cu apa ~i de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C
nr.88/2007;



Pe baza prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 34/2009;
Fiind indeplinite procedurile si prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2006, privind

transparenta decizionala in administratia publica, cu ocazia adoptarii Hotararii consiliului
local Ciucsangeorgiu cu nr. 30/2012,

Proiectul de hotarare a fost adus la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primariei comunei Ciucsangeorgiu timp de 20 de zile - nr. anunt public 687/05.03.20l3,
conform art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

In temeiul art. 36 al.(2) lit. c) si d), alin. (5) lit a), alin. (6) lit. a) pet. 14, art. 37,
art. 45 alin. (3) pre cum si art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA~TE:

Art. 1. - Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Ciucsangeorgiu, dl. Gyorgy J6zsef, Asociatia de Dezvolatre
Intercomunitara "HARGITA VIZ" si S.C. "HARVIZ" SA.

Art. 3. - Prezenta hotarare se comunica:
1. Primarului Comunei CIUCSANGEORGIU;
2. Institutiei Prefectului judetului Harghita;
3. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGIT A VIZ";
4. Operatorului Regional S.C. HARVIZ S.A.

Ciucsangeorgiu, la 26 martie 2013.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Halmagyi ugen

CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR
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Adoptata cu un numar de 12 voturi dinnumarul total de l3 consilieri in functie.


