
I ROMANIA
CONSILIUL LOCAL CICEU

~ "HOTARA.R.EA Nr~" 11/2013
privind aprobarea modificar ii neL nr. 44i2U12 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de alimentare C~~ apa si de canalizare

Consiliullocal al comunei CICEU,
lntrunit in sedinta ordinarii pe data de 22 martie 2013. convocatd prin dispozitia
primarului nr. 24/2013;

Luand In considerare Proiectul de hotarare nr. 12/2013 privind propunerea spre
aprobare a modificarii BeL nr. 44/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului
de alimentare cu apa ~i de canalizare, afisat conform Procesului verbal nr. 7/RS/20 13;

A vand In vedere:
- Expunerea de motive ~i Anexa intocmita de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara "HARGITA VIZ", inregistrate ell or. 3J/2013, prin care s-a propus
modificarea HCL cu nr. 44/2012 cu priv.re 1a aprobarea regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;
_.HCL nr. 16/2008 privind asocierea comunei CICEU prin Consiliul Local CreED Ja
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";
- Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati pubiice eu modificariie si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. c\.,
modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Raportul de specialitate al Cornpartimentului de resort a1 primarului;
- Raport de avizare favorabil ale tuturor comisiilor de specialitate al Consiliului Local
Ciceu;
- Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.881?007;

-Aviz A.N.R.S.C nr. 2380800/2012;

- Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. '~·:JW09;

-. Recomandarile facute de Institutia lrefcctului adresa

nr.13930/SL/2012;

In temeiul prevederilor art. 36, art.45 alin. (3) si art. 1 i 5, alineatul 1), litera b) din
Legea administratiei publice locale ;11. 215/2001, Cll modificarile ~i completarilc
ulterioare;

HOTARASTE- - . J



Art.L - Se aproba modificarea HCL nr. 44/2012 privind aprobarea Regulamentului

serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, conform Anexei I, care face parte
,.

integranta din prezenta hotarare.

Art.z. - Prezenta hotarare se comunica:

1. Institutiei Prefectului judetului Harghiia;

2. Primarului Comunei CICEU;

3. Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara "HARGIT A VIZ";

4. Operatorului Regional s.c. HARVIZ S.A.
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Nr.12/2013

Adoptata in sedinta din data de 22.03.2013

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


