CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
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H O T ~ R ^ R E A nr.42
Privitor la: aprobare norme metodologice de repartizare și facturare pe consumatori
individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de indat` din
data de 10.07.2014 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie
absent` motivat` fiind dna consilier local Nicolaescu Sanda.
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre;
 Rapoartul de specialitate al com.gosp.comunal` din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti
 Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
În conformitate, cu prevederile art.8 alin.(3) lit.”i” coroborat cu art.10 alin.(5), art.22
alin.(4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit`\i publice – republicat`, ale art.31 din
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap` ]i de canalizare – republicat`, ale
Ordinului nr.88/2007 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu ap`
]i de canalizare, al Autorit`\ii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit`\i
Publice (A.N.R.S.C.), ale Ordinului 90/2007 pentru aprobarea Contractului - cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap` ]i de canalizare, ale Hot`rârii Guvernului
nr.855/2008 de aprobare a actului constitutiv - cadru ]i a statutului - cadru ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitar` cu obiect de activitate serviciile de utilit`\i publice.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi
"pentru" = 12
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”a” ]i lit.”d” ]i alin.(6) lit.”a” pct.14, precum ]i art. 45 al.1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate se adopta urmatoarea
HOT~RARE
Art.l Se aprob` normele metodologice de repartizare și facturare pe consumatori individuali
a consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului, conform anexei la
prezenta hot`r@re.
Art.2 Se aprob` modelul de cerere conform anei nr.l la Norme.
Art.3 Se aprob` modelul de tabel nominal cu consumatorii din imobilele de tip condominu
conform Anexei nr.2 la Norme.
Art.4 Se aprob` Conven\ia de facturare conform anexei nr.3 la Norme.
Art.5 Se aprob` anexele 1, 2 ]i 3 la Conven\ia de facturare.
Art.6 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te dl Primar al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, prin compartimentele de specialitate.
Prezenta hot`r@re se comunic` SCAPAVIL SA, Institu\iei Prefectului jud.V@lcea ]i se aduce
la cunostin\` public` prin afi]are pe site-ul institu\iei.

Pre]edinte de ]edin\`,
Baicu Vasile
Contrasemneaza,
Secretar
Nicolae Gorgan
Băile Olă neşti, 10 iulie 2014
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