
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

H O T Ă R Î  R E
privind aprobarea  modificării Regulamentuluib Serviciului de alimentare cu apă și a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă-

Partea Dispoziții Generale

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:

-Expunerea de motive a primarului comunei,înreg. la nr. 89 din 18.06.2013,
-adresele  nr. 13 și 14 18.02.2013 a Asociației de Dezvoltare Intercom.Apă-Canal Constanța ,
-Raportul viceprimarului comunei,înregistrat la nr.2142  din 18.06.2013, 
-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate  din cadrul  Consiliului local,
-Prevederile hotărîrii nr. 39 din 29.12.2010 de aprobare a Regulamentului Serviciului public de alimengtare cu apă și a 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă,

In conformitate cu:
prevederile art.  22 alin.(4) și 29 alin.(6) din legea  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
-prevederile art. 6,23 și 25 din legea nr. 241/2006 privind serviciul de alim. cu apa si de canalizare;
  -prevederile art.11, 36 alin.2 lit. e) ,alin.7 lit c)  din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul  art. 36 alin. (1), (4)  lit. f ,45 și 115 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă prezenta

H O T Ă R  Î    R E  

Art.1.-Se  aprobă modificarea Regulamentului serviciului  public de alimentare cu apă prin  completarea articolul  
215  cu un nou alineat, nr.(9), care va avea următorul conținut : “Pentru utilizatorii-agenți economici,cantitatea de apă 
meteorică preluată de rețeaua de canalizare nu se facturează”.

Art.2.-Se aprobă modificarea  articolului  36 pct. 4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă-Partea Dispoziții Generale care  va avea următorul conținut:  „Redevența datorată anual de către Operator 
Autorității Delegante-comuna Sudiți, va fi stabilită avînd ca bază valoarea reală a mijloacelor fixe care alcătuiesc bunurile 
concesionate,în procent de 0,1 din valoarea mijloacelor fixe luate în concesiune reevaluate de operator.”

Art.3.- Prezenta hotărîre se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediu si pe site-ul „primariasuditi.ro”, se 
comunică  Instituției Prefectului pentru controlul legalității și primarului comunei, pentru asigurarea aducerii la 
îndeplinire,prin compartimentele de specialitate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER FOTĂ DUMITRU

Contrasemnează,
Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptată la Suditi,
Astăzi, 28.06.2013
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