
                                                                 ROMÂNIA                        

 JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.8

din 15.02.2018

privind  avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare

cu Apa si de Canalizare  - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin

Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a

Regulamentului

            Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta

ordinara in data de 15.02.2018;

Având în vedere:

1. Adresa nr.71 din 01.02.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea

Braila,  prin  care  solicita  avizul  Consiliului  Local,  asupra  modificarii  si  completarii

Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat si a Anexelor

- parte integranta;

2.  Propunerea  de  modificare  si  completare  a  Regulamentului  Serviciului  de

Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat

prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei, insotita de :

 Adresa  nr.1001  din  30.10.2017  a  Asociatiei  prin  care  Consiliul  Director  a

propus modificarea unor reglementari cu privire la modul de determinare a cantitatilor de apa

pluviala si  meteorica,  in vederea facturarii  utilizatorilor de catre Operatorul Regional  SC

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA;



 Adresa  nr.511814  din  11.12.2017  a  Autoritatii  Nationale  de  Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - ANRSC inregistrata la Asociatie sub nr.18

din 05.01.2018, de raspuns la Adresa nr.1001 din 30.10.2017 a Asociatiei.

3. Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat -  cu

Anexele - parte integranta;

4. Hotararea nr.61 din 10.11.2016 privind avizarea modificarii si a formei Actualizate

a  Regulamentului  Serviciului  de  Alimentare  cu  Apa  si  de  Canalizare,  cu  Anexele  parte

integranta – a Consiliului Local al Comunei Bordei Verde;

5. Hotararea nr.3 din 21.03.2017 privind aprobarea modificarii si a formei Actualizate

a  Regulamentului  Serviciului  de  Alimentare  cu  Apa  si  de  Canalizare,  cu  Anexele  parte

integranta - a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si

de  canalizare,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  coroborate  cu

prevederile art.8 alin.3 litera i) si cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - Legea

serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare;

- Prevederile art.23 alin.3 litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul 2 litera l)

din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Expunerea de motive a primarului comunei nr.583/07.02.2018 ;

-  Rapoartul  de  avizare  al  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local

nr.584/07.02.2018;

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 litera d), alin.6 litera a) punctul 14,

art.37, art.45 alin.1 coroborate cu prevederile art.62 alin.1, ale art.63 alin.1 litera d) si

ale  art.115  alin.1  litera  b)  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :



Art.1 –  Avizeaza  Propunerea  de  modificare  si  completare  a  Regulamentului

Serviciului  de  Alimentare  cu  Apa  si  de  Canalizare  -  Actualizat  -  si  a  Anexelor  -  parte

integranta - aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei –

Anexa 1 la prezenta Hotarare.

Art.2 – Avizeaza Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare –

Actualizat – si Anexele - parte integranta – care constituie Anexa 2 la prezenta Hotarare.

Art.3 –  Pe data prezentei Hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea  Hotararea nr.61 din

10.11.2016 privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului

de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta – a Consiliului Local al

Comunei Bordei Verde.

Art.4 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Bordei

Verde  domnul  Rotaru  Dumitru,  iar  Secretarul  Comunei  o  va  comunica  Asociatiei  de

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare si altor institutii interesate

in termen legal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA,

                 Surdeanu Corneliu                                                SECRETAR COMUNA

                                                                                                            Viorel Zodila

Prezinta hotarare a fost adoptata in unanimitate cu 11 voturi pentru din numarul total  de 11

consilieri in functie.


