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HOTARARE nr.12/2016

privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de prestari servicii nr.
7248/01.10.2014, incheiat intre Comuna Smeeni si SC. OversetSerdis SRL
,pentru  delegarea serviciilor publice de alimentare cu apa si salubritate 

Consiliul local al  comunei Smeeni, judeţul Buzau;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 715/26.01.2016,

intocmita de Primarul comunei Smeeni, Ing. Andrei Ion, in calitate de initiator;

Avand in vedere raportul  de avizare comisie de specialitate din cadrul

Consiliului Local al comunei Smeeni;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica

local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare

de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de

alimentare cu apa si canalizare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

-H.C.L. nr. 62/2013 de infiintare a S.C. OVERSETSERDIS SRL , societate cu

actionar unic ,Consiliul local Smeeni;

-H.C.L.nr 41/2014 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa

catre S.C. OVERSETSERDIS SRL, avand ca unic actionar Consiliul local Smeeni;

-H.C.L.nr.42/2014 privind delegarea serviciului public de salubrizare catre

S.C. OVERSETSERDIS SRL, avand ca unic actionar Consiliul local Smeeni:

-H.C.L.nr. 5/2016 privin aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC

OVERSETSERDIS SRL ;

Avand in vedere Contractul de prestari servicii privind delegare de gestiune a

serviciilor publice de alimentare cu apa si salubrizare, nr. 7248/01.10.2014, incheiat

intre comuna Smeeni si S.C. OVERSETSERDIS SRL.;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia

publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :



Art.1  . Se aproba actul aditional nr. 2 la la Contractul de prestari servicii nr.

7248/01.10.2014, incheiat intre comuna Smeeni si S.C. OVERSETSERDIS

SRL.,avand ca obiect delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa

si de salubrizare, prevazut in anexa nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Biroul administraţie publică locală va comunica în copie prezenta

hotărâre:

- Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;

- Primarului comunei Smeeni;

- SC OVERSETSERDIS SRL;

- Afisare spre cunostinta publica ;

                                                                                 Smeeni,29.01.2016

                 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza

     Consilier local         Secretarul comunei

      Minea Ioana Stanescu Anghel Luigi

     

        Nr.  12  din  29.01.2016, com. SMEENI,jud.BUZAU

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din

data de  29.01.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.

215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de

12voturi „pentru”,0  „împotrivă” , 1„abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în

funcţie, din care prezenţi  la sedinta  13.
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