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H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea modificării art.74 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciului de apă si  de canalizare, stabilirea cantitatilor de apă 

evacuată prin canal pentru utilizatorii casnici 

 

       Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.01.2007. 

          Având în vedere referatul nr. 1594/2007 depus de Compatimentul de 

Gospodarie Comunală din cadrul Primăriei prin care se solicită modificarea 

art.74 din Regulamentul de Organizare şi  Funcţionare a Serviciului de Apă şi 

Canalizare şi stabilirea cantităţilor de apă evacuată prin canal pentru 

utilizatorii casnici. 

 Tinand seama de proiectul de hotărâre inaintat de Primar si avizat de 

comisia economica la sedinta din data de 24.01.2007. 

           Luînd în considerare  prevederile art.75,alin. Din HG 1591/2002, Legea 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 38, alin.2, lit. d, alin.6, 

lit.a, pct.14 si art. 46 din  Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

modificată cu Legea nr. 286/2006 

H O T Ă R Ă Ş T E 
          Art. 1  Pentru utilizatorii casnici ai serviciului public  de apă şi de 

canalizare, cantitatea de apă evacuată în reţeaua de canalizare rămâne aceiaşi 

adică 80% din cantitatea de apă facturată. 

 Art.2. Pentru utilizatorii casnici nu se aprobă facturarea apei meteorice. 

 Art.3. Pentru restul utilizatorilor, apa evacuată prin canal şi apă 

meteorică preluata în reţeaua de canalizare va fi stabilită de operator 

împreună cu  utilizatorul în conformitate cu  legislaţia în vigoare.  

         Art.4. HCL nr. 79/2006,  prin care a fost aprobat Regulamentul  de 

functionare a serviciului de apă  şi de  canalizare, serviciul  prestat de 

Compania de Apă SOMES SA Cluj, se modifică în sensul că art. 74, alin.1, va 

avea următorul cuprins: 

„ Cantitatea de apă uzată evacuată prin canal, de utilizatorii casnici va fi 

stabilită de  operator împreună cu Autorităţile Administraţiei Publice Locale. 

 Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Compania 

de Apa Somes SA Cluj si Compartimentul de Gospodarie Comunala din 

cadrul Primariei Huedin. 

 Nr. 1 

Din 29.01.2007                                                          Consilieri total:      15 

                                                                                   Consilieri prezenţi 15 

Presedinte de şedintă,                                              Votat pentru:         15 

     Dongolo Csaba                                                

                                                                         Contrasemnează Secretar, 

                                                                                     Cozea Dan 


