
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea perioadei de activitate a Comisiei de analiză a situaţiei 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul 

Oneşti 
 

Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 noiembrie 2012;  
Având în vedere Expunerea de motive a dlui Consilier Local Tofan Ioan, 

Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare, Utilităţi Publice şi Control al 
Activităţii de Transport şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 54, alin. 7 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice art. 14 din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

Luând în considerare prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.89/08.10.2012  privind constituirea Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul 
public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti, prin care a fost stabilită 
actitivitatea în perioada 09.10.2012 – 29.11.2012; 

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.c) şi lit.d), alin.(6), lit. a), pct.14, art. 45, alin.1) şi 
alin.2), lit. c) şi art.54 (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.29 din Regulamentul cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG.nr.35/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Art.2 din  Hotărârea Consiliului Local nr.89/08.10.2012  privind 
constituirea Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul public de alimentare cu 
apă şi canalizare în municipiul Oneşti, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art.2 – Comisia stabilită îşi va desfăşura activitatea în perioada 09.10.2012 – 
31.01.2013.”  

Art.2 – Art.4 din  Hotărârea Consiliului Local nr.89/08.10.2012  privind 
constituirea Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul public de alimentare cu 
apă şi canalizare în municipiul Oneşti, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art.4 – Raportul Comisiei va fi prezentat în sedinţa ordinară din luna februarie a 
Consiliului local Oneşti.”  

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti. 

Preşedinte de şedinţă, 
Şova Mihai 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului, 
                                                                        Cons.jur. Daniel Spânu 
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