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Prezentahotarare a fost adoptata cu-jtr-
voturi pentru,din .7-consilieri prezenti

fata de 9 consilieri in functie.

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apd si de canalizare si a Caietului de

sarcini al activitdtii de alimentare cu apd si de canalizate

Consiliul Local al comunei ULMU, intrunit in sedinta ordinara in data de27.04.2018 , orele

10.00.
Avand in vedere
o Initiativa Primarului comunei, dl Cantaragiu Nelu exprimatd in expunerea de motive

inregistratd cu nr. 913 din data de 03.04.2018;

o proiect de hotarare initiat de p. primar Cantaragiu Nelu, inregistrat sub nr. 986104.04.2018;

o Raport de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului, inregistrat sub. nr.

1000/10.04.2018;
o Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ulmu, inregistrate

sub numere le 10261 12.04.2018, 1 03 3/ 1 3.04.20 I 8 si I 05 8/ 1 6. 04.2018;

o Hotarare Consiliului Local nr. 3121.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al

Consiliului Local Ulmu pentru o perioadd de trei luni (februarie 2018 - aprilie 2018);

o Hot6r6rea nr. 1g din 31.07.2013 a Consiliului Local Ulmu prvind aderarea la Asociatia de

Dezvoltare Inercomunitard ECOAQUA;
. prevederile Legii nr. zl5l2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificSrile si

completdrile ulierioare, ale Legii nr.5112006 aierviciilor comunitare de utilitdti publice, ale

legii nr. 24112006 privind servi-ciul de alimentare cu apd si de canalizare, ale HG nr' 855/2008

pentru aprobarea actului constitutiv cadru si statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare

intercomunitard de utilititi publice,
o prevederile ordinului nr. ggl2o07 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de

alimentare cu aPd si de canalizare

o prevederile ordinului nr. ggl2o07 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de

alimentare cu aPd si de canalizare

o concluziile si recomand[rile studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de

alimentare cu aPd si de canalizare

o Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOAQUA

in temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. 2lit. e, alin. 7 lit c, precum si art. 45 alin'2lit'f din

Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale republicatd, cu modificdrile si completarile

ulterioare,

HOTARASTE

Art. l. Se aprob6 Regulamentul Serviciului de alimentare cu apd si de canahzare, cu

anexele, parte integ.unta di., u."r=tu, in forma prevazutdin Anexa nr' I la ptezentahotdr6re'

Art. 2. Se aProbd:

- Caietul de sarcini al activitdtii de alimentare cu apd, cu anexele parte integrantd din acesta;



J

- Caietul de sarcini al activitAtii de canalizare, in forma prevazttd in Anexa nr. 2 la prezenta

hotdrdre.
Art. 3. Primarul, persoanele imputernicite in acest sens si Direcliile de specialitate din

cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri.
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