ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA BANULUI
HOTĂRÂRE nr 15/27.04.2018
privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apă,
în comuna Movila Banului , Judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Movila Banului,
Având în vedere,
- prevederile art. 8 , art 23 alin.(1) alin 2 lit.a) alin 3, art.24 alin1
lit.a), şi art.25 alin 1 lit a din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin 4 art. 17 alin d), art.17, alin. (1 art. 18, alin.
(1) şi alin.(2), din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, cu modificarile si complearile ulterioare ;
- expunerea
de motive a primarului inregistrata la numarul
1862/12.04.2018 ;
- avizul comisiei de specialitate inregistrat la numarul1863/12.04.2018
- prevederile art. 36 ,art.45 art 37 si art 115 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă infiintarea Serviciului public de alimentare cu apa al
comunei Movila Banului fara personalitate juridica in cadrul aparatului de
specialitate al primarului
Art.2 Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului public de
alimentare cu apa la comunei Movila Banului- gestiunea delegata
Art.3 Se imputerniceste viceprimarul localitatii Movila Banului pentru
preluarea cu procese verbale de la constructor a tuturor lucrarilor de
aductiune cat si a rezervorului de inmagazinare a apei potabile si a tuturor
echipamentelor aferente
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul comunei,
Primarului comunei Movila Banului cat si in stitutiilor publice si persoanelor
interesate:
Presedinte sedinta ,
Dumitru Paul
Contrasemneaza
Secretar delegat ,
Iosiv Mirela
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta
din data de 27.04.2018cu respectarea prevederilor art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 10 voturi pentru,
0 abtineri si voturi impotriva 0, din numarul total 11 de consilieri in functie si 10
consilieri prezenti la sedinta

