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ProiectProiectProiectProiect dededede hothothothotăăăărrrrâââârererere privindprivindprivindprivind îîîînfiinnfiinnfiinnfiinţţţţareaareaareaarea serviciuluiserviciuluiserviciuluiserviciului locallocallocallocal
dededede gospodgospodgospodgospodăăăărirerirerirerire comunalcomunalcomunalcomunalăăăă dededede apapapapăăăă şşşşiiii canalizarecanalizarecanalizarecanalizare dindindindin MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea Nirajului;Nirajului;Nirajului;Nirajului;

Consiliul local al Oraşului Miercurea Nirajului;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. g - pct. 2 şi 6, art. 36 alin. (2) lit. c şi d şi art.

123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,
avizul favorabil al comisiilor de specialitate

Văzând prevederile art. 1 alin. (2) lit. g, art. 8 alin. (2) lit. d, art. 29 alin. (2) lit. C şi art.2 9 alin.
(3) şi (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Prevederile art. 2 alin
(1), art.12 alin. (2) si art.17 alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu
completarile si modificarile ulterioare; Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului
local de gospodărire comunală de apă şi canalizare;

Ţinând seama de dispoziţiile art. 12 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică si regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi actualizată,
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Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă înfiinţarea si organizarea la nivelul unitătii administrative teritoriale a Oraşului Miercurea

Nirajului, judeţul Mureş a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, având drep scop alimentarea cu apă,
canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Se aprobă, in conditiile legii, administrarea, exploatarea si asigurarea functionării sistemului public de alimentare
cu apa si canalizare al oraşului Miercurea Nirajului, judetul Mureş, prin intermediul unui operator autorizat, selectat conform
procedurilor prevăzute de lege.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Primarul şi viceprimarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.Art.Art.Art. 4.4.4.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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