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HOTARÂREA Nr. 31/2012
Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“HARGITA VIZ” si S.C. HARVIZ S.A.
Consiliul local al comunei Mihaileni,
Având în vedere:
•

Expunerea de motive si Anexa întocmite de Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara „HARGITA VIZ”, înregistrate cu nr.65/10.07.2012, prin care s-a
propus adoptarea unei hotarâri cu privire la modificarea contractului de delegare a
gestiunii serviciior nr. 34/2009;
•

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu

modificarile si completarile ulterioare;
•

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare,

cu modificarile si completarile ulterioare;
•

Tinând cont de prevederile Hotarârii Adunarii Generale ADI HARGITA

VIZ nr. 3/2012.
În temeiul prevederilor art. 36, art.45 si art. 115, alineatul 1), litera b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE

Art.1. - Se aproba politica tarifara pentru serviciile de apa si de canalizare care va
fi aplicata de catre Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. în conformitate cu
Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarâre.
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Art.2. - Se aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor nr.
34/2009 prin actualizarea prevederilor referitoare la politica tarifara, în
conformitate cu Anexa 1, si care formeaza parte integranta din acesta.
Art.3. – Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „HARGITA
VIZ”, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Cetatii nr. 1, înscrisa în registrul asociatiilor
si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Miercurea Ciuc cu nr. 42/03.11.2008, al carei
membru este comuna Mihaileni sa semneze actul aditional la contractul de
delegare în anexa 1 la prezenta hotarâre prin reprezentantul sau legal în numele si
pe seama comunei Mihaileni.
Art.4. - Se aproba preturile serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare
prestate de Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. începând din 1 decembrie
2012, dupa cum urmeaza:
- Pret apa potabila: 2,67+TVA/mc.
- Pret canalizare apa uzata: 1,96 +TVA/mc.
Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza
primarul comunei Mihaileni.
Art.6. - Prezenta hotarâre se comunica:
1. Institutiei Prefectului judetului Harghita;
2. Primarului comunei Mihaileni;
3. Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara „HARGITA VIZ”
4. S.C. HARVÍZ S.A.

Mihaileni, la data de 16 august 2012
Consilieri:
Fodor Zoltan
Sarig Ludovic
Csiki Andras

Contrasemneaza, secretarul comunei
Sándor Gellért
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