
ROMÁNIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL Sanmartin

pentru modificarea Hotararii nr.15/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de

alimentare eu apa ~i de canalizare ~ia Caietului de sarcini a serviciului de alimentare eu

apa ~i de canalizare

Consiliul Local Sanmartin intrunit in ~edinta la data de 28 martie 2013.

Avand in vedere:

• Expunerea de motive ~i Anexe intocmite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"HARGITA VIZ", inregistrate cu nr. 31 din data 05.03., prin care s-a propus adoptarea

unei hotarari cu privire la modificarea regulamentului ~i caietului de sarcini al serviciului

public de alimentare cu apa ~i de canalizare;

• Recomandarilor mcute de Institutia Prefectului Judetului Harghita pnn adresa

nr. 14465/2012;

• Hotara.rea Consiliului local Sanmartin nr. 26/2010 privind asocierea comunei Sanmartin

prin Consiliul Local Sanmartin la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA

VIZ";

• Art. 8 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati

publice cu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apa ~i de

canalizare, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Pre~edintelui A.N.R.S.C nr.88/2007;

• Caietul de sarcini cadru aprobat prin Ordinul Pre~edintelui A.N.R.S.C nr.89/2007;

• Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 34/2009;

• Raportul de avizare ale comisiilor de specalitate: Comisia economica, financiara, munca

~i protectie social a, juridica ~i de agricultura; Comisia de amnajarea teritoriului ~i

urbanistica, protectia mediului ~i turism;

• Proiectul de hotarare a fost adus la cuno~tinta publica prin afi~are la sedi ul Primariei

Sinmartin la data de 07.03.2013, fiind indeplinite procedurile ~i prevederile art. 6 din



Legea nr. 52/2006, privind transparenta decizionala in administratia publica, eu ocazia

adoptarii Hotanlrii consiliului local Sinmartin eu nr. 15/2012,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pet. 14, art. 45 alin. (3) ~i art. 115,

alin. (1), litera b) din Legea administratiei pub1ice locale nr. 215/2001, eu modifidíri1e ~i

completari1e ulterioare;

Art.l. - Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de alimentare eu apa ~1 de

cana1izare, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba modificarea Caietului de sarcini a serviciului de alimentare eu apa ~i de

canalizare, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:

1.Institutiei Prefectului judetului Harghita;

2.Primarului Comunei Sanmartin;

3.Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";

4.0peratorului Regional S.c. HARVIZ S.A.

Pre~edinte de ~edinta,

Gergely JÓ2:Sef ."
(~.

4\/ Gergely Anna1r~'Y~

Nr. II

Adoptata in ~edinta din data de 28 martie 2013

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


