ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare
de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Comuna
Sfantu Gheorghe
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de ............
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrata la nr. 6272
din .......................;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei, înregistrat la Primăria Sfantu Gheorghe
sub nr. ............ din ....................;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr..........din .................
Examinand :
- hotararea Consiliului local nr. 47 din 20,05,2009 prin care se aproba infiintarea Serviciului
de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Sfantu Gheorghe si regulamentul de
organizare si functionare a acestuia
- Hotararea Consiliului Local nr.31 din 30,03,2017 prin care se aproba contractul de
delegare de gestiubne a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna
Sfantu Gheorghe
– In conformitate cu :
- prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, alin.
1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14,
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă actul aditional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune a
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Comuna Sfantu Gheorghe, în forma
prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre , ce face parte integranta .
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate .
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetul
Ialomita ,Primarului comunei Sfantu Gheorghe si SC Apa -Canlizare Progresul Sfantu
Gheorghe.

INITIATOR ,
Primar –Teculescu Petru Madalin

