COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT

HOTĂRÂRE
privind însuşirea şi aprobarea Protocolului de predare-primire a inventarului bunurilor aferente
sistemului de alimentare cu apă

Consiliul local al comunei Icoana, județul Olt,
Văzând:
- proiectul de hotarare nr. 18/27.04.2022 si referatul de aprobare nr. 819/27.04.2022
intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela
- raportul de specialitate nr. 820/27.04.2022 întocmit de compartimentul Financiar Contabil;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Icoana nr. 31/25.10.2019 privind reorganizarea
Serviciului Public de Alimentare cu Apă a comunei Icoana, jud. Olt, în conformitate cu
dispozitiile art.II din Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/ 2006,
modificata si completata prin Legea nr. 224/ 30.07.2015;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Icoana nr. 24/30.06.2010 privind aprobarea
regulamentului pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă a comunei Icoana, jud. Olt,
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Icoana nr. 18/27.04.2022;
Având în vedere prevederile :
- Art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările
şi completările ulterioare;
In temeiul art. 129, alin.(1) , art.5, lit. cc), art. 139, alin. (3), lit. g) şi art. 196, alin. ( 1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se însuşeşte şi se aprobă Protocolul de predare -primire a inventarului bunurilor
aferente sistemului de alimentare cu apă încheiat între Unitatea Administrativ TeritorialăComuna Icoana în calitate de predător şi Serviciului Public de Alimentare cu Apă a comunei
Icoana, jud. Olt, din subordinea Consiliului Local Icoana, în calitate de primitor, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 –Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul
comunei Icoana, Compartimentul Financiar - Contabil și Serviciul Public de Alimentare cu Apă
a comunei Icoana, Jud. Olt.

Art. 3– Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Serviciului
Public de Alimentare cu Apă Icoana, Primarului comunei Icoana şi va fi afişata pe site-ul
instituţiei .
Preşedinte,
Mihai Nelu
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 18 din 27.04.2022

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 18/27.04.2022
Data
Nr.
Semnătura persoanei responsabile
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
să efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu
1 majoritate
27.04.2022
□ simplă x absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
06/05/2022
3 Comunicarea către prefectul județului
06/05/2022
4 Aducerea la cunoștința publică
06/05/2022
Comunicarea, numai în cazul celei cu
5
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau 06/05/2022
6
produce efecte juridice, după caz

