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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA TO ,TI
CONSILIUL LOCAL

HOT A R ARE A NR.9/2013
pentru modificarea Hotiiriirii nr.37/2012 privind aprobarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apii ~ide canalizare ~i a Caietului de sarcini a

serviciului de alimentare cu apii# de canalizare

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Harghita, intrunit In sedinta
ordinara la data de 28 martie 2013;

Avand In vedere:
- Expunerea de motive si Anexe intocmite de Asociatia de Dezvoltare

Intercornunitara "HARGITA VIZ", inregistrate cu nr.31 din 5 martie 2013, prin
care s-a propus adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea regulamentului si
caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

- Recornandarilor facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita prin
adresa nr.13935/SL din 04.10.2012;

- Hotararea Consiliului local al eomunei Tomesti nr.8/2008 privind
constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Hargita Viz", eu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i Hotararea nr.32/2009 privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si eanalizare si aprobarea eontraetului de
delegare, cu modificarile si completarilc ulterioare;

- Expunerea de motive nr.573/2013 al Primarului comunei Tomesti si
Raportul Comisiei pentru activitati economico- financiare, munca ~i protectie
sociala, juridica si de disciplina al Consiliului local Tomesti;

- Prevederile art.S alin.(3) lit.,,i" din Legea nr. 5112006 privind serviciile
comunitare de utilitati publiee, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile art.6 si art. 10 alin.(1) lit.i.c" din Legea nr. 241/2006 privind
servieiul de alimentare eu apa si de canalizare, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;

- Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C
nr.88/2007 si 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;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.i.d", alin.( 6) lit.i.a" pct.14, art.45

alin. (1) si art. 115, alineatul (1) lit." b" din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu rnodificarile si completarile ulterioare;

HOTARA~TE :



Art. I. Modificarea Hotararii nr.37/2012 privind aprobarea Regulamentului
ervi iului de alimentare cu apa si de canalizare ~i a Caietului de sarcini a

1"\ i iului de alimentare cu apa ~i de canalizare, dupa cum urmeaza:
1 e modifica Anexa nr.1 la Hotararea nr.37/2012, care cuprinde

Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ~i va avea
continutul celui anexat la prezenta hotarare.

2) e modifica Anexa nr.2 la Hotararea nr.37/2012, care cuprinde Caietul de
sarcini al erviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare si va avea continutul
celui anexat la prezenta hotarare.

Art. II. Cu aducerea la indeplinirc a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Tomesti.

Art.ill. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului Comunei Tomesti;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";
- Operatorului Regional S.C. HARVIZ S.A.

ADOPTAT1\.:
In comuna Tomesti la data de 28 martie 2013.,

Contrasemneaza,
Secretar al comunei

Bogacs Maria-Magdolna


