ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
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e-mail: pmc@romanati.ro

HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: alimentarea cu apă potabilă prin SC IGO SA, a sistemului public de
alimentare cu apă potabilă, pe care Consiliul local Redea îl va realiza pe
teritoriul său administrativ.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În conformitate cu legile care reglementează alimentarea cu apă a localităţilor, corelate cu
Directivele Uniunii Europene şi în vederea accesării de fonduri din programele naţionale şi europene
pentru organizare, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, operatorul de serviciu
public îşi extinde aria de servicii şi la alte localităţi pentru eficientizarea activităţii.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Avizul comisiei pentru probleme de amenajarea teritoriului – urbanism;
- Adresa nr. 576/2008 a Primăriei comunei Redea, jud. Olt;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Caracal nr. 32/2007;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2004;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Aprobă alimentarea cu apă potabilă prin SC IGO SA, a sistemului public de alimentare cu
apă potabilă, pe care Consiliul local Redea îl va realiza pe teritoriul său administrativ.
ART.2 – După realizarea investiţiei de către Consiliul local Redea, SC IGO SA Caracal poate avea
calitatea de concesionar, conform legii, al serviciului public de alimentare cu apă potabilă a comunei
Redea.
ART.3 – Direcţiile primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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