
ROMANIA
JUDETUT VRANCEA

COMUNEA DUMITRESTI

CONSIIIUI LOCAL DUMITESTI

HOTARAREA NT.32
din data de26.07.2076

privind modificarea si completarea HCL nr.17 din 23.05.2013 privind adoptarea de misuri
pentru descurajarea consumului de api potabild pentru irigarea gridinilor

Consiliul local al comunei Dumitresti, judelul Vrancea, intrunit in gedinla ordinari din data de

26.07.2016.
- Av6nd in vedere proiectul de hotdr6re iniliat de cdtre primarul comunei Dumitregti ;
-Vdzdnd raportuldespecialitateintocmitde viceprimarul comunei Dumitresti;
- Av6nd in vedere HCL nr.17 din 23.05.2013 adoptarea de mdsuri pentru descurajarea consumului de

apd potabild pentru irigarea grddinilor.
- Av6nd in vedere HCL nr. 2 din 22.01..2015 privind modificarea pretului la apd livratd in comuna
Dumitrepti , operator serviciul public de alimentare cu apd.
- Av6nd in vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului Local al comunei
Dumitresti, judetul Vrancea.
- Av6nd in vedere dispozitiile Legii nr. 5t/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice, cu

modificdrile si completdrile ulterioare;
- Av6nd in vedere prevedrile art 3 alin (3) din Ordinul nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de

stabilire, ajustare sau modificare a prelurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apd gi de

ca na liza re;
- Av6nd in vedere prevederile art.35, alin.(2), lit.d), alin.{6) lit.a) ,pct. 14 din Legea nr,21512001 privind

administrafia publicd locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.45, art.115 alin 1 lit b, din Legea nr.215/2001, privind administralia

publicd locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.'

HorAnA$rE:
Art.1 , Se modificd si se completeazd HCL nr.17 din 23.05.201.3, privind adoptarea de mdsuri

pentru descurajarea consumului de apd potabild pentru irigarea grddinilor dupd um urmeazi:
Articof uf 1 se modifici gi va avea urmitorul cuprins: "lncepdnd cu data prezentei se stabileste un pre!

dublu celuistobilit prin hotarore de consiliul local cu avizul ANRSC, pentru cqntitotea de apd consumoto

ce depdsegte 3 mc/persoana / lund, precum si pentru utilizatorii care si - au creat instalatii proprii

pentru udatul culturilor agricole."

Art.2 Restul articolelor din HCL nr.17 din 23.05.2073 ramAn in vigoare.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd viceprimarul comunei

Dumitresti, judetul Vrancea.

Art.4 Prezenta hotdrdre se va comunica celorin drept, prin grija secretaruluicomunei Dumitresti,

judetul Vrancea.
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