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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LELICENI

Hotarare nr. 631 2012
privind pentru modificarea Hotararii nr.54/2012 privind

modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apa ~ide canalizare TncheiatTntreAsociatia de

Dezvoltare lntercornunitara "HARGITA VIZ"
~i S.C.HARVIZ.S.A Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al comunei Leliceni, intrunit la sedinta ordinara din data de
31.10.2012. ~

Avand in vedere:
- Adresa nr. 12585 din 11.09.2012 al lnstitutiei Prefectului Judetului

Harghita;
Avizul comisiei de specialitate;

- pentru activitaf economico-financiare, juridica ~i de disciplina din cadrul
Consiliului Local Leliceni ;

- pentru activltati social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie,
rnunca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport ;

- pentru aqricultura, amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului
~i turism.

Luand in considerare prevederile Hotararii nr.59/2009 al Consiliului local
Leliceni privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa ~i de
canalizare ~i aprobarea contractului de delegare, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, precum ~i prevederile Hotararii Adunarii Generale al Asociatiei de
Dezvoltare lntercornunitara HARGITA VIZ nr.3/2012;

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utilitali publice, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare precum ~i art.34
alin.(5) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de de alimentare cu apa ~i de
canalizare, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), literele b), c) ~i d), ~i alin. (4) lit. d) ~i
e), alin. (5), litera c), alin. (6), litera a), punctul 14, artA5 alin. (2) lit. e) ~i art. 115,
alin. 1), lit. b) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare;



HOTARA~TE:

Art.1. Se rnodlftca Hotararea nr.54/2012 al Consiliului Local Leliceni, privind
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa
~'i de canalizare incheiat intre Asoclatia de Dezvoltare Intercomunitara
"HARGITA VIZ" ~i S.C.HARVIZ.S.A Miercurea-Ciuc, dupa cum urmeaza:

1) Se moditicii art.4, care va avea urmetorut cuprins:
.Se aproba preturile serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare prestate de
Operatorul Regional S.C.HARVIZ.S,A.Miercurea-Ciuc lncepand cu data de 1
septembrie 2012, dupa cum urmeaza:

Pre] apa potabila: 2,67 lei + TVA/mc
Pret canalizare apa uzata: 1,96 lei + TVA/mc"

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarare se lnsarcineaza primarul
comunei Leliceni.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

a) Primarului comunei Leliceni
b) lnstitutiei Prefectului Judetului Harghita
c) Asociatiei de dezvoltare lntercomunitara .Harqita Viz"
d) SC.HARVIZ.SA.Miercurea-Ciuc

Presedinte de sedinta,
i\,ctL~

Leliceni, la 31 octombrie 2012


