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HOTĂRÂRE 

privind înfiinŃarea Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în comuna BILCA, judeŃul Suceava 

 

Consiliul Local al comunei BILCA, judeŃul Suceava 
                     Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului comunei BILCA înregistrat cu nr. 272 din 24.01.2011 ; 
 - raportul compartimentului  de urbanism si amenajarea teritoriului din aparatul propriu al 
primarului comunei,înregistrat cu nr. 273 din 24.01.2011 ;  
- raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico socială,buget 
finanŃe,administrarea domeniului public şi privat al comunei agricultură,gospodărire 
comunală,protecŃia  mediului,servicii şi comerŃ,înregistrat sub nr.316 din 28.01.2011;  
-raportul favorabil de avizare al Comisia pentru administraŃia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăŃenilor,înregistrat sub nr. 317 
din 28.01.2011, 
În temeiul prevederilor  : 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.”d” , alin (6) lit.” a” pct.14  şi 45 din Legea 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1.Se aprobă înfiinŃarea Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în comuna Bilca, judeŃul Suceava. 
 Art.2. Serviciul de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate-reteaua 
noua  va intra in functiune dupa ce se va   finaliza investitia” Reabilitare şi extindere sistem 
de alimentare cu apă,canalizare si statie de epurare,centru transfer deseuri” program 
FEADR masura 322. 

Art.3 . Se aproba reglamentul  de organizare si functionare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă si canalizare în comuna Bilca  si caietul de sarcini.. 
 Art.4.Taxa pentru apă va fi platită în pausal,conform Hotararii Consiliului local,dar 
cu  aprobarea ANRSC. 
 Art.5 Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
COSMANCIUC VASILE  

Contrasemnează, 
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BILCA,31.01.2011                                  
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