
ROMANIA
JUDETUL HARGHITf\
COMUNA SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATU MARE

HOTARAREA NR. 18/2013
pentru modificarea Hotararii nr. 30/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare si a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa ~i de
canalizare

Consiliullocal Satu Mare
Avand in vedere:

• Expunerea de motive si Anexa intocmite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
"HARGITA VIZ" cu adresa nr. 31/05.03.20l3 ", prin care s-a propus adoptarea unei
hotarari cu privire la aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si
de canalizare, in urma recomandarilor facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita,
• Referatul compartimentului de specialitate cu nr. l30/20l3, precum ~iRaportul
favorabil al comisiei de specialitate cu nr. 149120l3,
• Hotararea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 21 /2011 privind aderare
comunei Satu Mare la Asociatia de Dezvoltare Intercornunitara "Harghita Viz.,
• Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile si
completarile ulterioare,
• Legea nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare,
• Regulamentul cadru 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,
• Legea nr.5212003 privind transparent a decizionala in administratia publica,

In temeiul prevederilor art. 36, art. 45, alin. 3 si art. 115, alineatul 1, litera b din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

HOTARA~TE

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

Art.2 Se aproba modificarea Caietul 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 cornunica:
Institutiei Prefectului judetului Harghita;
Primarului Comunei SATU MARE;
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGIT A
VIZ";
Operatorului Regional S.C. HARVIZ S.A.

Satu Mare, 5 aprilie 2013
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