ROMANIA
Judetul Maramures
Comuna Botiza
Consiliul Local Botiza
H O T Ă R Â R E A nr . 7/2009
Privind avizarea “REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR
PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI DE CANALIZARE ARMONIZAT SI
CONSOLIDAT IN JUDETUL MARAMURES "
Consiliul local al comunei Botiza întrunit în şedinţa ordinara din data de 4 aprile 2009 ;
Având în vedere:

- Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 8 alin.(2), litera h);
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, art. 10 alin (1), litera c) şi
art. 12 alin. (1), litera h);
- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramures a carui membru asociat este
Comuna Botiza ;
Proiectul de hotarare initiat de catre d-na primar Ioana Trifoi ;
Raportul organului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului local ;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si avizul secretarului comunei ;
Prevederilor art. 36 alin. 2 litera d, alin. 6 litera a pct. 14, şi art. 115 alin. 1, litera b din Legea
215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adopta prezenta
HOTARARE:
Art.1. Se avizeaza favorabil “REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI DE CANALIZARE
ARMONIZAT SI CONSOLIDAT IN JUDETUL MARAMURES ” conform ANEXEI nr. 1, care face
parte integranta din prezenta hotarire .
Art. 2.. Consiliul Local al unitatii comunei Botiza acorda in mod expres mandat special doamnei
Trifoi Ioana, domiciliata in comuna Botiza, Nr. 62 , judetul Maramures, CNP , posesor al CI seria MM
nr . 145140, eliberat de Politia Sighetu Marmatiei, in calitate de primar al comunei Botiza sa voteze si sa
semneze in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Botiza, Hotarirea adunarii generale a
ADI- Maramures privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de
alimentare cu apa potabila si de canalizare armonizat si consolidat in judetul Maramures " cu anexele
aferente .
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Botiza prin organele de specialitate din cadrul primariei ;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI- Maramures
-Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş
-Primarului comunei Botiza
-Dosar hotarari ale consiliului local
-Opiniei publice prin afisare
PRESEDINTE DE SEDINTA
NEAG IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GROSAN IOANA

Nota : La sedinta au participat toti cei 11 consilieri din componenta consiliului local si au votat toti
pentru .

