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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Caracal,
judeţul Olt.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru o gestionare şi administrare a serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi
canalizare pe criterii de competitivitate, eficienţă economică şi managerială, în scopul atingerii
indicatorilor de performanţă coroborat cu Strategia serviciului comunitar de alimentare cu apă şi
canalizare, în municipiul Caracal, judeţul Olt.
AVÂND ÎN VEDERE
- Raportul de specialitate nr. 12177 din 19.09.2007 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
- Adresa nr. 4760/19.09.2007 a SC IGO SA Caracal;
- Prevederile art. 8 (2) lit. a) din Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
- HG nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Avizul comisiei de urbanism a Consiliului local;
- Prevederile art. 36 (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare în municipiul Caracal, judeţul Olt, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2 – Prevederile prezentului regulament abrogă orice alte dispoziţii contrare.
ART.3 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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