ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de oportunitate
și a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă
către operatorul regional ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI

Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință ordinară în data de 16
iunie 2017,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 2102/16.05.2017 inițiat de primarul comunei Ileana dl.
ALEXANDRU Corneliu și expunerea de motive
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, înregistrat
sub nr. 2234/23.05.2017
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
înregistrat sub nr. 2454/8.06.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA;
- Hotărârea nr. 29 din 9.05.2017 a Consiliului Local al comunei Ileana privind
aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare,
- prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și
statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice,
- Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Prevederile Ordinului nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Luând act de procesul verbal nr. 2550/16.06.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. e, alin. 7 lit c, precum din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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 Studiul de oportunitate cu anexele, parte integrantă din acesta,
în forma prevazută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă către
operatorul regional ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI.

Art. 3. Primarul comunei Ileana, persoanele imputernicite in acest sens si
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre persoanelor si
autoritatilor interesate.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ
Contrasemnează,
secretar, Cristina – Florentina TOMA
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Adoptată la Ileana
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Voturi pentru 10
voturi contra ___---__
prezenți 10 din total 13

