
ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA
= CONSILIUL LOCAL:

H o T A R A R E p r i v i n d
modificarea HCL nr. 29130.04.2014 privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apa si de

canalizare

Consiliul Local al Comunei Drajna, Judeful Prahova, intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare si expunerea de motive, intocmita de Primarul Comunei
Drajna, privind modificarea HCL nr. 28.04.2015 privind infiintarea serviciului public de alimentare cu
apa si de canalizare in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Drajna

Avand in vedere referatul compartimentului contabilitate

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 21512001privind administratia publica local, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apd gi de
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului 881200'1
serviciului de alimentare cu

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Articolul I din HCL nn29130.04.2014 se modifica si va avea urmatorul continut:

< Se aproba infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare care se
organizezzt sub coordonarea, controlul si responsabilitatea Consiliului Local al comunei Drajna si are
ca scop prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pentru toti untilzatorii de pe
teritoriul comunei Drajna.>

Art.2.Articolul3 din HCLnr.29130.04.2014 se modifica si avea urmatorul continut:
< Serviciul Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare are personalitate juridica . detine CIF si

gestiune proprie. se administraza din venituri pronrii si subventii.
Art. 3. Restul dispozitiilor HCL nr.29 130.04.2014 raman neschimbate.
Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul prin aparatul de

specialitate.
Art. 5.De aducerea Ia cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde secretarul comunei.

Contrasemneazd
Secretar comuna

RACOVTTA RAMONA

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
apa si de canalizare;

Preqedinte


