ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA CARPN\II$
CONSILUL LOCAL

HorAnAnn
privind mandatarea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari Api-Canal Timig pentru exercitarea
in numele gi pe seama Comunei Cdrpiniq a unor atribulii, drepturi qi obligalii prev[zute in Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitl1i publice
Consiliul Local

al Comunei C[rpinip;

Avind in vedere:
-referatul w.732 din 13.02.2015 intocmit de Primarul Comunei Carpinis , precum qi
anunful nr.29 din 05.01.2015 referitor la elaborarea proiectului de hot[rdre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
In baza rapoffului Comisiei pentru probleme de buget-finanle,administralie publicl
local[,servicii gi comerf,administrarea domeniului public Ai privat al comunei, amenajarea
teritoriului qi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Cdrpiniq;
Jinind seama de prevederile art.10 alin.(a) $i (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilitdli publice nr 5 | I 20}6,republicat6 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l) 9i alin.(6) lit.a) punctul 14 gi art.45 din Legea
administra,tiei publice locale nr.2l5D0Al,republicat6, cu modificlrile si complet[rile
ulterioare, adopti prezenta
.

HOTAnAnE:
Art.t. Se mandateazd Asocialia de Dezvoltare Intercomunitarl Apd-Canal Timiq s[ exercite
in numele gi pe seama Comunei Cdrpiniq,urm[toarele atribulii, drepturi qi obligalii :
a. elaborarea qi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu
apd qi de canalizare, a programelor de reabilitare, extindere gi modernizare a sistemelor de
utilit[fl publice existente, precum gi a programelor de infiinpre a unor noi sisteme, cu
consultarea operatorului;

b. elaborarea qi aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu ap[ qi de canalizare, a
caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului gi a altor acte normative
locale referitoare la serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare, pe baza regulamentuluicadru, a caietului de sarcini-cadru qi a contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor
reglementlri-cadru elaborate qi aprobate de autorit[1ile de reglementare competente;

c. stabilirea, ajustarea, modificarea gi aprobarea prelurilor, tarifelor qi taxelor speciale, dupl
caz, cu respectarea normelor metodologice elaborate qi aprobate de autoritilile de
reglementare competente;

d.

aprobarea stabilirii, ajustdrii sau modific[rii prelurilor gi tarifelor pentru serviciul de
alimentare cu ap6 gi de canalizare, dupd caz, pe baza avizului de specialitate emis de
autorit[$le de reglementare competente;
e. sE asigure gestionarea qi administrarea serviciului de alimentare cu ap[ gi de canalizare pe
sitl-! '1!1 1;1*4'+i+i"i+o+a ci ^+iniqn{[ economici qi managerialI, avdnd ca obiectiv atingerea

