ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMI.INA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

nr.22

din28.04.2017

privind : aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apauzatain judetul Galati, in perioada
2014 -2020

Initiator: Stoioca Paraschiv - primarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
Nr.si data depunerii proiectului de hotarare: 3038 din 21.04.2017;
Consiliul Local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de
28.04.2017;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 3039 din
21.04.2017;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 3040 din 2l .04.2017;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere proiectul privind,,Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa
uzata in judetul Galati";
Avand in vedere prevederile art.8 alin.(3) lit. k) din Legea nr. 51 privind serviciile de utilitati
publice;
Avand in vedereb prevederile art.35 alin.(3) din Legea nr.24112006 privind serviciul de
alimentare cu apa si canalizare, republicata;
Avand in vedere Contractul de delegare - Dispozitii generale Cap.III, art.55 si art.55 alin.2,
pct.3, Dispozitii speciale - partea de apa, Dispozitii speciale - partea de canalizxe;
Av6nd in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si d) coroborat cu alin.(4) lit.f) si ale
alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea rc.21512001 privind administratia publicd locali, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
inbazaart.45 alin.(l)dinLegea nr.215l200l privindadministrafiapublicllocall,republicat6,cu
modificdrile qi complet6rile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Planul anual de evolutie al tarifelor pentru implementarea Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa vzata injudetul Galati, in perioada 2014
2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrant[ din prezenta hotdrdre.
Art. 2. Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,serviciul
Regional Apa Galati" sa semneze in numele si pe seama comunei Umbraresti toate actele aditionale
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap6 qi canalizare
rv.291161
09.2010.
dlb* Si'\otarare se comunica Institutiei Prefectului, judetul Galati pentru obtinerea
va aduce la cunostinta publica.
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