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HOTARAREA NR. 11 / 2013 I ~.;:;~
. pentru modifiearea Hotararii nr. 52/2012 privind aprobarea
~

Regulamentului'servieiului de alimentare cu apa ~i de

;;-JUDETUL HARGHITA
~~ OJ

~CONSILIUL LOCAL RACU

eanalizare

4<,
g

~~'lJnsiliullocal al comunei Racu, inirunit in sedinta ordinarii pe data
I~) 25 martie 2013) conuocata prin dispozitia primarului nr. ~
·~·V2013.

1$
.~t;nd in vedere:

~. • Expunerea
I:';'"

de motive si Anexa intocmita de Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ pnn care s-a

propus adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea

regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de

canalizare;

Sesizarea facuta de Institutia Prefectului .Judetului Harghita

prin adresa nr.13936/2012.

Hotararea Consiliului Local Racu nr. 28/2008 privind

asocierea comunei Racu prin Consiliul Local Racu la Asociatia

de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITAVIZ";

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 'utilitati

publice cu modificarile si completarile ulterioare;
t.:-

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 'ell apa si

de canalizare, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;



'ft. 1. - Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de

~.~nwntare cu apa si de canalizare, conform Anexei 1, care face

l~n"integranta din prezenta hotarare.
'''>'2 P h -- '-_I~ '. " - rezenta otarare se comunlca:

1, Institutiei Prefectului judetului Harghita;

2, Primarului Comunei Racu;

:3.Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITAVIZ";

.t. Operatorului Regional S.C. HARVIZS.A.

-
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I
t
i"~

, Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului nr.

34/2009;

vrneiul prevederilor art. 36, art.45 alin. (3) si art. 115, alineatul

>1t litera b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
,

,~'tmodificarile si completarile ulterioare;

Cu respectarea Legii nr. 52 din 2003 privind trarisparenta
izionala in administratia publica locala.

HOTARA~TE

CONTRASEMNEAZA

. Nf. 11

doptata in sedinta din data de 25 martie 2013

Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in

Iunctie.


