ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea modificirii gi completirii H.C.L. nr. 82/2020
consiliul Local al comunei Joseni intrunit, in gedinla extraordinard din data
Avdnd in vedere:

-

de

marrie 2021,

Referatul de aprobare m. 12021 a primarului Comunei Joseni;

n.

12021 al Comparlimentului urbanism
aparatului de specialitate al Primarului comunei Joseni;

Raportul de specialitate

din

cadrul

-

HotdrArea Consiliului Local al Comunei Joseni nr. 8212020 privind aprobarea
Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap6 qi
canalizare al Comunei Suseni, cdtre S,C. Aquaserv Maros S.R.L, a Regulamentului
gi a Caietului de sarcini a1 Serviciului de utilitate publicd de alimentare cu ap[ qi de
canalizare din Comuna Joseni si Comuna Suseni;
Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comrurei Joseni,
in baza prevederilor :

-

art.29,

xt. 49 aIin. (3) din Legea n.

publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
art.22 alin. (1) lit. "a" din Legea w.24112006 a serviciului de alimentare cu apa si
de canahzare, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Legii apelor nr.107/1996 cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Legii nr. 45812002 privind calitatea apei potabile, republicatd, cu modificdrile gi
nnmnlat;ri

-

5112006 a serviciilor comunitare de utilitAti

Ip rrl tarin

-..,..-are;

Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completf,rile
ulterioare,

-

Legii societd{ilor nr. 3111990 republicat5, cu modific6rile Ei completdrile ulterioare.
OUG nr. 109/2011 privind guvemantra coryorativd a intreprinderilor publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioale;
O.U.G. nr. 195i2005 privind protec{ia mediului, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare

-

O.G. rtr.2612000 cu privire la asocia{ii 9i funda}ii, cu modifrcdrile gi completdrile
ulterioare,

-

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 8812007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

*
-

al

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
Ordinului A.N.R.S.C. nr. 8912007 pentru aprobarea Caietul de sarcini-cadru al
serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare;
Legii m.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative - republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare a;fi.7 alin. (13) din Legea nr. 5212003 privind, transparenla
decizionald in administralia publicd cu modificdrile ulterioare qi nevoia aprobirii cAt

mai wgent a Proiectului de hotdrAre in vederea asigwdrii continuitdlii serviciului
public de alimentare cu apd qi canalizare in comuna Joseni, Proiectul de hotdrdre nu
_ a putut fi afiqat timp de 30 de zile lucrdtoare;
In temeiul prevederilor art. 129 arin. (2) lit. a) qi d) qi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7)
lit. n) 9i art. 139 alin. (3) lit. g), arl. 196 aIh. (1) lit. a) din oUG nr.5712019 privind codul
administrativ cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

HOTARA$rE
Art.

w.

1

-

89/2020

Se aprobd indreptarea

erorii materiale survenitd in conlinutul anexei nr. 2 aIH.c.L,

in sensul c6, aft. 9.3 va avea umdtorul cuprins 'Art. 9.3 odatd cu
'

semnarea

Contractului, pdrlile intocmesc Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate
de cdtre Delegatar in vederea prestbrii Serviciului, a cdrui semnare mucheazaDatade incepere
a contractului, astfel cum este aceasta definita la Articolul ("Definilii si interpretare',) din
prezentul Contract."

Art.2

-

Se aprobd modificarea alin. (1) al art. 177 din REGULAMENTUL serviciului de
alimentare cu apd qi de canalizare pentru aria de deservire ADI AeUASERV MURE$-MAROS

din anexa nr. 4 al H.c.L. nr. 8212020 qi va avea urmdtorul cuprins: "(1) cantitatea d e apd uzatd
evacuatd de utilizatorii casnici, prevdzutd in cadrul contractului de prestare/fumizare a
serviciului, se stabilegte la cota procentuald de 100% din cantitatea totalA de apd rece fumizatd."

Art. 3 - celelalte

prevederi ale Hot6r6rii consiliului Local al comunei Josem ru.
/2020 rdn6n nemodifi cate.
Art. 4 - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de cdtre Primarul
comunei Suseni prin Compartimentul de urbanism din aparatul de specialitate al primarului
comunei Joseni.
Art, 5 - (1) Prezenta hotdrdre se comunicd:
82

a) Prefectului
b) Primarului

c)
d)

judelului Harghita,

Comunei Joseni,
Compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Joseni
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Aquaserv Mureq - Maros Ei
S.C. Aquaserv Maros S.R.L.

(2) Prevederile prezentei hotdrdri se aduce la cunoqtinJa locuitorilor comunei Joseni
prin: afigare la sediul U.A.T. comuna Joseni - respectiv pe site-ul oficial al comunei Joseni
www.ioseni.ro.

-

Joseni, la 04.03.2021
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