ROMAN|A
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind constituirea ,,Asocialiei de dezvoltare intercomunitare de utifiEti publice pentru
seNiciul de alimentard cu ape gi de canalizare GyERViZi

Consiliul Local al Comunei Joseni.

Avind in vedere:

-

Expunerea de motive nr._12017 al primarului Comunei Josenl,
Raportul de specialitate ff._12017 al compartimentului de adminrstrare al
domeniului public gi privat din cadrul aparatulur de specialitate al primarutui
Comiunei Joseni;

- Dovada privind disponibilitatea denumirii nr. _12017 eliberatd de
- Raporttkomlsref de specialitate activitriti economico-financiare din cadrul
_ Consiliului Local Joseni;
In conformitate cu prevederile:
- af 1, alin. (2) tit. c, art.11, arL.12, ari,.13, art.17, art.36 atin,(2) tit. d), trt.e) 9i
alin.(6) lit.

a, pct.14, art.7, rit.c) din Legea

adminrstraliei pubrice rocare nr.

21512001 , republicate, cu modificerile gi completdrile ulterioare

- t-esii nr.5112006, Legea serviciilor comunitare de utiriteti publice, republicat6, cu
modificdrile si completirile ulterioare
- Legii nr.24112006 - Legea serviciului de alimentare cu ap6 9i de canalizare republicatd (r2)
- o.G. nr. 26t2000 cu privire la asocialii gi fundalii, cu modificirile gi completarile
ultenoare,
- Legii nr.27312006 a finanlelor publice locale cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- Legii nr 5212o03 privind transparenla decizionald in administralia publica,
republicatd
-In temeiul
prevederilor art.45,
'l
(2)

lit .f) art. 1s alin.(1) lit. b), din Legea
ff. 21sl2ooj, republicatd, cu modificarile si completdrile

arin.

administratiei publice locale
ulterioare.

HOTARAgTE:
de dezvoltare intercomunitare de utiliteti
Art.1 - Se constituie
"Asociatia
publice pentru serviciul de alimentara cu api gi de canalizare GYERVIZ'

,

persoane juridicd de drept privat, cu statut de utilitate publicd, prin asocierea Comunei
Joseni, prin Consiliul Local Joseni cu Municipiului Gheorgheni, prin Consiliul Local al
Municipiului Gheorgheni, respectiv Comuna Suseni, prin Consiliul Local al comunei
Suseni.
(1) Se aprobd proiectul Actului constitutiv gi proiectul Statutului
Art.2
dezvoltare
intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul de
de
,,Asociatiei
gi
alimentird cu apd de canalizare GYERVIZ", conform anexelor 1 9i 2, care fac parte
integranta din prezenta hotdrire.
(2) Se imputernicegte Primarul Comunei Joseni, domnul G6ll Szabolcs, cu
semnarea proiectului Actului constitutiv gi a proiectului Siatutului ,,Asociatiei de
dezvoltare intercomunitard de utilit5li publice pentru serviciul de alimentard cu apa 9i de
canalizare GYERVIZ', aprobate la alineatul (1 ).
Art.3
Se aprobe ca Comuna Joseni se contribuie cu suma de 3.000 lei la
patrimoniul inilial al Asocialiei de dezvoltare intercomunitare de utilit6ti publice pentru
serviciul de alimentard cu apd gi de canalizare GYERVIZ, care va fi achitatd din bugetul
capitol
Municipiul Gheorgheni pe anul
de venituri cheltuieli

-

-

2017,

al

si

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hoterari se incredinleaze: Primarul
Comunei Joseni;
Art.s - (1) Prezenta hotdrAre se comunicd:
a) Prefectului - judetul Harghita;
b) Primarului Comunei Joseni;
c) Municipiului Gheorgheni
d) Primarului Comunei Suseni,

(2) Prezenta hotirAre se aduce la cunogtinld publicd prin afigare

sediul Comunei Comunei Joseni, precum gi pe pagina de internet wvwv.joseni.ro.
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