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HOTARAREA NR. 16/ 2013
pentru modifiearea Hotarartl nr.22/2012 privind aprobarea

Regulamentului servieiului de alimentare eu apa si de eanalizare
~ia Caietului de sareini a servieiului de alimentare eu apa si de

eanalizare

Consiliul Local al Comunei Frumoasa, judetul Harghita, inirunit In
sedinta extraordinarii din data de 26.03.2013, conuocatii prin Dispoziiia

nr, 67/2013 emisa de primarul comunei Frumoasa,

Avand in vedere:

• Expunerea de motive si Anexa intocmita de Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara "HARGITA VIZ", inregistrata cu nr. 1405 din data

12.07.2012, prin care s-a prop us adoptarea unei hotarari cu privire la

aprobarea regulamentului si caietului de sarcini al serviciului public

de alimentare cu apa si de canalizare;

\, • Hotararea Consiliului local Frumoasa nr. 46/2008 privind asocierea

comunei Frumoasa prin Consiliul Local Frumoasa la Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA VIZ";

• Raportul de specialitate nr. 306/2013 al compartimentului financiar-

contabil, taxe si impozite si de achizitie publica;

• Raportul nr.20/2013 al Comisiei pentru activitati econormco-

financiare, amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului,

turism si agricultura;

• Procesul verbal de afisare nr-4/2013 privind ~indeplinirea

procedurilor de transparenta decizionala;

• Recomandarile facute de Institutia Prefectului Judetului Harghita
prin adresa nr.13933/SL/2012, r CONFORM CU-!
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• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu
modificarile ~icompletarile ulterioare;

• Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

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

• Caietul de sarcini cadru aprobat pnn Ordinul Presedintelui
A.N.R.S.Cnr.89/2007;

• Prevederile contractului de delegare a .gestiunii serviciului nr.

34/2009;
In temeiul prevederilor art. 36, art-45 si art. 115,alineatul 1), litera b) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

HOT~TE

Art.a, - Se aproba modificarea Regulamentul serviciului de alimentare cu
apa ~i de canalizare, conform Anexei 1, care face parte integranta din'
prezenta hotarare,

Art.a. - Se aproba modificarea Caietul de sarcini a serviciului de
alimentare cu apa si 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 FRUMOASA;
3. Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITAVIZ",;----- . -
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