ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei 2 la HCL 38/16.06.2017

Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință ordinară în data de 28
decembrie 2018,
Având în vedere:
- solicitarea nr. 3519/25.10.2018 transmisă de ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI
înregistrată la Primăria comunei Ileana cu nr. 4922/30.10.2018
- proiectul de hotărâre nr. 5160/16.11.2018 inițiat de primarul comunei Ileana dl.
ALEXANDRU Corneliu
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, înregistrat
sub nr. 5188/20.11.2018
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
înregistrat sub nr. 5783/20.12.2018;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ileana nr. 29/9.05.2017 privind aderarea
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ileana nr. 38 din 16.06.2017 privind
aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu
apă al comunei ILEANA, judeţul Călăraşi
- prevederile art. 5 alin.(2), art.10, art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) şi lit. e), alin.(4) lit.
d), alin. (6) lit. a), pct. 14) şi alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicată, modificată şi completată.
- hotărârea Consiliului local nr. 31/23.10.2018 privind alegerea președintelui
de ședință
- luând act de procesul verbal nr. 5821/28.12.2018 privind lucrările ședinței
Consiliului Local al comunei Ileana
În temeiul art. 45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 2 (Inventar Sistem de
alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana sat Arțari și Vlăiculești, județul Călărași) la
Hotărârea Consiliului Local al comunei Ileana nr. 38 din 16.06.2017 privind aprobarea
Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al
comunei ILEANA, judeţul Călăraşi astfel:
1. se anulează poziția 59 ”Rețea apă strada Trapezului, lungime 260 m, Dn 63”
2. se modifică rândul ”total rețele de alimentare cu apă comuna Ileana sat Arțari
și Vlăiculești”, coloana ”valoare de inventar” de la 294175 lei la 287675 lei
3. se modifică rândul ”total general”, coloana ”valoare de inventar” de la
1072200,42 lei la 1065700,42 lei
Art. 2 - Se modifică și se completează anexa 1(Inventar Sistem de
alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana sat Arțari și Vlăiculești, județul Călărași) la
procesul verbal de predare primire înregistrat la Primăria comunei Ileana cu nr.
443/1.02.2018 și nr. 18/1.02.2018 la Ecoaqua SA Călărași astfel:

1. se anulează poziția 58 ”Rețea apă strada Trapezului, lungime 260 m, Dn 63”
2. se modifică rândul ”total rețele de alimentare cu apă comuna Ileana sat
Vlăiculești”, coloana ”valoare de inventar” de la 91700 lei la 85200 lei
3. se modifică rândul ”total rețele de alimentare cu apă comuna Ileana sat Arțari
și Vlăiculești”, coloana ”valoare de inventar” de la 294175 lei la 287675 lei
4. se modifică rândul ”total general”, coloana ”valoare de inventar” de la
1072200,42 lei la 1065700,42 lei
Art. 3 - Primarul, persoanele împuternicite în acest sens şi compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre persoanelor si
autoritatilor interesate.

Președinte de ședință,
Henri – George PÂRȘOIU

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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