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H O T Ă R Â R E

Privind modificarea și completarea HCL nr.92/14.11.2018 prin care a fost
aprobată darea în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA a
branșamentelor care se gasesc pe teritoriul administrativ al comunei Ceica prin
includerea branșamentelor omise.

Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentata de primarul comunei
Ceica,nr.4 din 18.02..2021 întocmit de d-na Șovre Ana Livia prin care arată că prin HCL
nr.92/14.11.2018 când au fost date în darea în administrarea SC Compania de Apă
Oradea SA a branșamentelor care se gasesc pe teritoriul administrativ al comunei
Ceica pentru satele Ceica,Bucium și Dușeti au fost omise un număr de 30 de
branșamente conform listei întocmite,existând neconcordanțe între listele existente la
Compania de Apă Oradea și evidenta contabilă a Primăria comunei Ceica,
Ținând cont de referatul de aprobare al proiectului nr.34 din 18.02. 2021 întocmit de
primarul comunei Ceica ,însoțit de Raportul de specialitate nr.35 din 18.02.2021 din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și Raportul de avizare al comisiei
de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala,bugetfinante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi
amenajarea teritoriului,
Ținând cont de art.12,alin.1,lit.e din Legea nr.241/2006 republicată privind serviciul
de alimentare cu apă și canalizare,precum și art.8 din ,alin.3,lit.d din Legea nr.51/2006
republicată privind serviciile comunitare de utilități publice,
În conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între
SC Compania de Apa Oradea SA și Asociația de dezvoltare Intercomunitară APAREGIO;
În baza:
- art.297,alin.1,lit.a)art.298,art.299,art.300,art.129,alin.1,alin.2,lit.c),alin.6,lit.a),art.139,alin.3
lit.g) și art.196,alin.1,lit.a) OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.92/14.11.2018 prin care a
fost aprobată darea în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA a
branșamentelor care se gasesc pe teritoriul administrativ al comunei Ceica

pentru satele: Ceica, Bucium și Dușeti prin includerea a 30 de branșamente care au fost
omise cu poziţiile de la nr.1 la nr.30 av\nd o valoare de 30.000 lei,conform listei
anexate la Contractul de delegare nr.3/29.05.2012,înregistrat la Primăria comunei Ceica
cu nr.1445/29.05.2012 și înregistrat la Compania de Apă Oradea cu
nr.17.532/29.05.2012.
Art.2. Orice modificări aduse suprafetelor respective necesare pentru buna
desfăşurare a activităţii, se vor realiza numai după obţinerea acordului proprietarului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul contabilitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia prefectului – judeţul Bihor;
- SC Compania de Apă Oradea SA
-primarul comunei Ceica
-MO local
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