ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI LIVEZI
HOTĂRÂRE
NR. 04 DIN 30.01.2018

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local LIVEZI, nr. 43 DIN din 26.11. 2010 privind
aprobarea Master Planului in sectorul de apă și apă uzată în judeţul Bacău , cu modificarile si completarile
ulterioare
Consiliul Local al comunei Livezi , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara la data de 30.01.2018 ,
Luând în considerare prevederile:
Avand in vedere Directiva Consiliului European 98/83/EEC transpusa în legislatia nationala
prin Legea nr.311/2004 , Directiva Consiliului European 91/271/EEC transpusa in legislatia nationala prin Hotararea
Guvernului nr.352/2005, ale art.8, alin.(3) lit. a) si ale art.9, alin.(1) lit.b) din Legea serviciilor publice comunitare de
utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.3 lit.y) si lit.a), ale art.11
alin.(2) si ale art.12 alin.(1) lit.a) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, republicata, ale
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala in administratia publica, republicata, precum si ale art.16,
alin.(3) lit.a) si ale art.21, alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Legii nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Local nr. 43 26.11.2010 , modifcata prin HCl Livezi nr. 5 din 21.01.2015 , privind
aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacau ,
-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nr.09 din 10.01.2018 si adresa nr. 36 din
16.01.2018 , înregistrată la Comuna Livezi sub nr. 178
din 10.01.2018 si 287 din 16.01.2018 , adresa
Consiliului Judetean Bacau nr.567 din 09.01.2018 ,
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Livezi , d-nul Ichim Sorin inregistrat la nr. 479/ 25.01.2018 raportul
compartimentului de specialitate , nr. 478 din 25.01.2018 întocmit de d-nul Secretar Neica Eusebiu ;
În temeiul art. 36 (2) lit. „b” si (6) lit. „a” pct.14 precum si art. 115 , alin. (1) , lit. “b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 43 26.11.2010 - privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă
uzată în judeţul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte domnul Ichim Sorin , Primarul comunei Livezi , judetul Bacau , având cartea de
identitate C.I.seria_X.C._nr. 931951 si calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta
hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art.3. La data intrarii in vigoare a prezentei orice alte prevederi contrare se modifica de drept in mod
corespunzator.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, S.C.
Companiei Regionale de Apă S.A. Bacău, Prefectului Judeţului Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile
legii.
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Hotararea a fost adoptata cu cvorumul necesar , majoritate
de voturi , 15 consilieri prezenti din
15 consilieri alesi si validati , 14 voturi pentru si 1 abtinere .

