ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.64/2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2016 al Serviciului Public de Apă și Canalizare a comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani,la şedinţa extraordinară ţinută în data de 13 septembrie 2016,
Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SPAC Ciumani
prezentat de Primarul comunei Ciumani şi de administratorul Serviciului Public de Apă și
Canalizare –SPAC Ciumani ,
Văzând raportul compartimentului financiar contabil al Primăriei Ciumani nr.68 /2016 şi
raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice nr.68/2016,
Luând în considerare prevederile:
- art.28 alin.(4) din Legea nr.51/20016 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, modificată și completată,
- Legea nr.339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2016,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării
Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără
personalitate juridică în serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în
subordinea Consiliului Local Ciumani precum dării în administrare și exploatare a serviciului
public și a sistemului de apă și canalizare a comunei
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.2136/13.09.2016,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) litera b) şi c) şi art.45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicat cu modificările şi completările
ulterioare,cu un număr de 13 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public de apă
și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul
Serviciului Public de Apă și Canalizare- SPAC Ciumani şi primarul comunei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului,
administratorului SPAC, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință
publică.
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