
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA SICULENI

HOTARAREA Nr. 85/2012
Privind modifiearea eontraetului de delegare a gestiunii servieiului de alimentare eu apa si de
eanalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ" si S.c.

HARVIZ S.A.

Consiliul Local Siculeni,

Intrunit in sedinta extraordinara la data de 26 iulie 2012, convocata prin
Dispozitia nr. 243/2012, emis de primarul localitatii Dl.Szentes Csaba.

Avand in vedere expunerea de motive nr. 65 din data de 10 iulie 2012, inaintat
de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Hargita Viz" Egyesulet, prin care s-a
propus adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea contractului de delegare a
gestiunii serviciior nr. 34/2009;

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare, inaintat de
primarul comunei Siculeni, prin care se propune modificarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare;

Luand In considerare raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul propriu al primarului comunei Siculeni;

Tinand cont de:
• Hotararea Consiliului Local Siculeni nr. 24/2008 privind asocierea Comunei

Siculeni cu autoritatile publice locale din depresiunea Ciucului in vederea
infiintarii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "HARGITA vtz-, cu
modificarile ulterioare;

• Hotararea Consiliului Local Siculeni nr. 49/2009 Privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apa si canalizare si aprobarea contractului de
delegare, cu modificarile ulteriare;

• Hotararea Consiliului Local Siculeni nr.50/2012 privind aprobarea
modificari si completarii listei bunurilor din domeniul public al comunei;

Cu respectarea prevederiilor :
• Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati pub lice cu

modificarile si completarile ulterioare;
• Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu

modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Hotararii Adunarii Generale ADI HARGITA VIZ nr.
3/2012.

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei juridica, de validare si pentru
gestionarea domeniului public si privat;

Cu respectarea art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c coroborat cu art. 45 si art. 115 din
Legea nr.215/200 1 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;



"1 •• ~

HOTARE~TE

Art.l. Se aproba politica tarifara pentru serviciile de apa si de canalizare care va fi
aplicata de catre Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. in conformitate cu Anexa
1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor ill.

34/2009 prin actualizarea prevederilor referitoare la politica tarifara, in
conformitate cu Anexa 1, si care formeaza parte integranta din acesta.

Art.3. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA
VIZ", cu sediul in Miercurea Ciuc, str. Cetatii ill. 1, inscrisa in registrul asociatiilor
si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Miercurea Ciuc cu ill. 42/03.11.2008, al carei
membru este comuna Siculeni sa semneze actul aditional la contractul de delegare
in anexa 2 la prezenta hotarare prin reprezentantul sau legal in numele si pe seama
comunei Siculeni.

Art.4. Se aproba preturile serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare prestate
de Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. incepand din 1 iulie 2012, dupa cum
urmeaza:
- Pre] apa potabila: 2,67+ TVAzrnc.
- Pret canalizare apa uzata: 1,96 +TVA/mc.

Art. 5 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei, dl. Szentes Csaba.

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Institutiei Prefectului judetul Harghita
- Primarului comunei Siculeni
- Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara "HARGIT A VIZ"
- S.C. HARViZ S.A.

Siculeni, la data de 26 iulie 2012

Presedinte de sedinta, "

~ entes Iosiilrf~"---,,,~

Secretar
mescu Orsolya


