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COMUNA SANTIMBRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 8/2013
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sflntimbru nr. 46/2012 pentru

aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local Comunei Santimbru, intrunit In sedinta ordinara din 27 martie 2013;
Avandtn vedere Expunerea de motive si Anexa intocmite de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara "HARGITA VIZ, prin care s-a propus adoptarea unei hotarari cu privire la
modificarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, adresa
Institutiei Prefectului Judetului Harghita nr. 16549/2012, pre cum ~i Raportul
compartimentului programe, investitii si achizitii pub lice,
Luand In considerare Raportul Comisiilor de specialitate:

Comisia juridica, economica, patrimoniu si agricultura
Comisia de Invatamant, sport, sanatate, social-cultural si culte

Analizand:
Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciu1ui nr. 34/2009.

Avand In vedere prevederile din:
Statutul asociatiei de dezvoltare intercomunitara "HARGITA VIZ", aprobat pnn
Hotararea Consiliului Local nr. 112009.
Legea privind serviciile publice comunitare de utilitati publice nr. 5112006, actualizata;
Legea privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, actualizata;
Regu1amentul cadru aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr.88/2007;
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia public;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit.c), alin.(5) si alin.(9), artA5 alin.(3), art.115,

alin.(1), lit. b) ~i art. 121 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA~TE:

Art.I, - Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, modificat conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Santimbru, dl. Kencse Elod.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica: Primarului comunei Santimbru, Asociatiei de
Dezvoltare Intecomunitara "HARGITA VIZ", s.c. HARViZ S.A., precum si Institutiei
Prefectului judetului Harghita;

Contra emneaza,
SE ETAR
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