
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL :MUNICIPAL
MIERCVREA-CruC

HOTARAREA NR. 35/2013
privind modificarea Hotararii nr.l29/20 12 cu privire la Regulamentului si Caietului de sarcini al

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de competenta teritoriala al autoritatii delegante
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara HARGITA vtz

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, intrunit in sedinta ordinara din data de:28.03.20 13;
Analizand Expunerea de motive si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul de integrare

europeana si managementul proiectelor inregistrate cu nr.3178 din data 14.03.2013 prin care s-a
prop us adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea a Regulamentului si Caietului de sarcini al
serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare In aria de competenta teritoriala al autoritatii delegante
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara HARGIT A vtz

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, investitii, agricultura, administrarea
domeniului public ~i privat;
pentru administrarea publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor ~i libertatilor cetatenilor;
pentru servicii publice, comer] si relatii cu cetatenii

Avand in vedere Recomandarilor facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita prin adresa
nr.13777 din data de 02.10.2012;

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"HARGITA vtz- nr.1112012;

Tinand cont de prevederile Hotararii nr.127/2009 cu privire la delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si canalizare si aprobarea contractului de delegare, modificat ~i completat prin
Hotararile Consiliului Local nr.23712010, nr.115/2011 si nr.130/2012;

Vazand Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA vtz-, aprobat prin
Hotararea nr. 52/2008 a Consiliului local al Municipiului Miercurea-Ciuc, modificat si completat prin
Hotararea Consiliului Local nr.234120 10 respectiv prin Hotararea Consiliului Local nr.1 07/2011;

In temeiul Hotararii nr.13812008 al Consiliului local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind
infiintarea operatorului regional de apa ~i canalizare S.C. HAR vtz S.A., modificat si completat prin
Hotararea nr. 235/2010;

Avand in vedere Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.8812007;
Avand in vedere Caietul de sarcini cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.89/2007;
Proiectul de hotarare a fost adus la cunostinta publicului prin afisare la sediul Primariei

Municipiului Miercurea Ciuc, conform art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) ~i alin.(9), art.45 alin.(3), art.llS alin.
(1), lit. b) si art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea anexei nr.l a Hotararii nr.129/2012, cu privire la
Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare, conform anexei nr.l care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.II. - Se aproba modificarea si completarea anexei nr.2 a Hotararii nr.l29/2002, cu privire la
Caietul de sarcini a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, conform anexei nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
a) Prefectului Judetului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;



•

c) Consiliului Judetean Harghita;
d) Directorului economic, Compartimentului de evidenta a patrimoniului, concesionari ~i
inchirieri;
e) Serviciului de integrare europeana si managementul proiectelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului rriunicipiului Miercurea-Ciuc.
f) Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara "HARGITA VIZ"
g) S.C. HARviz S.A.
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