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HOTARARE NR.8
DIN .19.02.2018

Privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău,cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 19.02.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările
ulterioare
Avand in vedere:
-Adresa ADIB Bacău(cu documentația aferentă -Master Planul),nr.09/10.01.2018,înregistrată la

primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 217/11.01.2018,respectiv adresa Consiliului Județean Bacău nr.
567/09.01.2018,raportul compartimentului de resort nr. 217/11.01.2018,aprobat de către primarul
comunei,Hotărârea Consiliului Local comuna Cleja,județul Bacău nr.1/27.01.2015/anexa aferentă
privind aprobarea ”Master Planului actualizat –extindere și reabilitarea infrasctructurii de apă și apă
uzată în județul Bacău și adresa ADIB nr.36/16.01.2017,înregistrată la primăria Cleja sub
nr.384/16.01.2018;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.478/22.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind” Master Planului în
sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău,cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art.20 si art.21 lit.”f”,lit.”g” și lit.’’m” din
Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art 7
(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,cu modificările si completările ulterioare
art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului cu
privire la asociaţii şi fundaţii nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Directiva
Consiliului European 98/83/EEC,transpusă în legislația națională prin H.G nr. 352/2005, art.8,alin(3)
lit.„a”,art.9 alin(1)lit.”b”din Legea serviciilor publice ,cu modificările și completările ulterioare art.3
lit.”a”și lit.”y”,art.11 alin(2),art.12 alin(1) lit.”a” din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006,modificată și completată ,art.16 alin(3) lit.”a”,art.21 alin(1) din Statutul
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,-ADIB,cu modificările și completările ulterioare,art.23,
36, alin.(2), lit.”b” și ”d”,alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9),art.61,art.62 alin(2),art.63 alin(4) lit”a’’,art.91
alin(3),lit.”d”,art.97,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administrația publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul favorabil al
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr 1053,1054,1055 din
19.02.2018;
În baza art.45 alin.(2) lit.”d” și lit.”f”,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001,privind administratia publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTARAȘTE:
Art. 1. Se aprobă ”Master Planul în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău”, cu modificările și
completările ulterioare”, în forma prezentată și comunicată de către ADIB Bacău ,(adresa
09/10.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr. 217/11.01.2018), anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre ,

Art.2.Se împuternicește

domnul Iștoc Petru,primar,C.I ,seria X.C,nr.838044. având calitatea de
reprezentant al unității administrativ teritoriale comuna Cleja în Adunărea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău,ADIB să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în Adunarea
Generală a Asociației.

Ar.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se modifică și se
completează de drept în mod corespunzător.

Art.4. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform prevederilor legale,care
reglementeaza acest aspect.
Art.5 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,ADIB,S.C Compania Compania Regională de Apă Bacău S.A Bacău și va fi adusă la cunostința
publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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CONSILIER
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SECRETAR
Cons. Jur.BLEOJU ELENA

15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15

