ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 10
din 22 februarie 2018

privind darea în concesiune către operatorul SC Compania Aquaserv
SA a mijloacelor fixe aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă .
Consiliul local al comunei Livezeni,județul Mureș, întrunit în şedinţa ordinară ,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni ,raportul compartimentului de
resort și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice,republicată,
- contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare încheiat
între Aquainvest Mureş şi SC Compania Aquaserv SA,
- art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi publice,
- art. 7 din Legea nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,
Reținând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată,
În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit. d), alin.(5) litera a) , alin.(6) litera a) pct.14 , art.45 și
art.115 alin.(1) lit.b)din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă darea în concesiune către operatorul SC Compania Aquaserv SA a mijloacelor
fixe aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă,prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre,conform Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/05.03.2010
Art.2.Componența comisiei de predare care va duce la îndeplinire prevederile art.1 se va
stabili prin dispoziție a primarului,în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3.Se mandatează Preşedintele ADI Aqua Invest Mureş - să semneze în numele şi pe seama
comunei Livezeni, Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare cu SC Compania Aquaserv SA.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Livezeni prin aparatul de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica:
-Instituției Prefectului-județul Mureș
-Primarului comunei Livezeni
-ADI Aqua Invest Mureș
- Compartiment contabilitate
- SC Compania Aquaserv SA
-Afișare spre cunoștință publică
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ceadeș Cristian

Contrasemnează,
Secretar
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