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H O T A R A R E  

Privind modificarea si completarea articolului 5, alin.3  din H.C.L. 

nr.52/10.10.2013 privind infiintarea si organizarea Serviciului Public de 

Alimentare cu Apa si canalizare al comunei Ostrov din Judetul Constanta sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Ostrov din judetul Constanta. 

 

 

 

Consiliul Local Ostrov, intrunit in sedinat ordinara din data de 27.03.2014  

 

Avand in vedere :  prevederile 5 , alin.3 din H.C.L. nr.52/10.10.2013 privind 

infiintarea si organizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 

canalizare al comunei Ostrov din Judetul Constanta sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Ostrov din judetul Constanta; raportul 

compartimentului de specialitate; raportul comisiei de specialitate 

In baza  prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, republicata si ale Legii 241/2006 – Legea serviciului de alimentare 

cu apa si canalizare, republicata 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit “d”, alin.3 Lit.”b” si art.45 din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 

 

H O T A R A S T E :  

 

Art.1 Se modifica si se completeaza art. 5 alin.3  din H.C.L. nr.52/10.10.2013 

privind infiintarea si organizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 

canalizare al comunei Ostrov din Judetul Constanta sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Ostrov din judetul Constanta; raportul 

compartimentului de specialitate, dupa cum urmeaza : 

“ Activitatile specifice serviciului public de alimentare cu apa si canalizare 

care se dau in administrarea serviciului astfel organizat sunt: 

• Captarea si tratarea apei brute 

• Transportul apei potabile 

• Inmagazinarea apei 



• Distributia apei potabile 

• Furnizarea apei potabile 

• Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statia 

de epurare  

• Epurarea apelor uzate si evacuarea apei uzate in emisar. 

Art.2 Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare primarului comunei – 

domnul Dragomir Niculae, Institutiei Prefectului – Judetul Constanta si 

compartimentului buget -  finante - contabilitate –achizitii publice . 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi, din totalul de 

15 consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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