ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 445 Din 03.09.2014
privind delegarea comisiei ce va verfica si inventaria pe teren in localitatile in care
functioneaza proiectul de alimentare cu apa si de canalizare, gospodariile care s-au
racordat la aceste utilitati publice
având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
republicata;
- Ordinului presedintelui ANRSC nr. 65/2007 si Ordinele presedintelui ANRSC nr. 88, 89
si 90 din 2006;
-prevederile hotararii Consiliului Local Bacani cu nr. 43/28.08.2013 privind
administrarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare;
- prevederile art. 63 al.5 lit a si d, art. 64 alin. (1) şi art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală , republicata.
MATEI CONSTANTIN, PRIMAR AL COMUNEI BĂCANI, JUD. VASLUI
DISPUN:
Art.1. Se constituie comisia, ce va efectua verificarile si inventarea pe teren in localitatile
Bacani si Drujesti in care functioneaza proiectul de alimentare cu apa si de canalizare
din comuna Bacani, a gospodariilor care s-au racordat la aceste utilitati publice, in
urmatoarea componenta:
PREŞEDINTE: STOICA VASILE
MEMBRU;
ILIE MIHAELA
MEMBRU:
SERGIU BOACA
MEMBRU;
POPOVICI DOREL
MEMBRU:
MIHALACHE COSTICA
Art. 2 Membrii comisiei sunt obligati sa procedeze la completarea documentatiei necesare
prin:
1.) solicitarea de cereri de bransare si autorizatii de bransament si plata taxelor
aferente;
2.) sa incheie proces verbal de instalare a apometrelor, care se intocmeste concomitant
cu incheierea contractului sau furnizarea in sistem pausal;
3.)sa intocmeasca procese-verbal de citire a apometrelor acolo unde au fost montate;
4.) sa incheie contracte cu persoanele din gospodariilor care s-au racordat la Sistemul
Public de alimentare cu apa din satul Bacani si satul Drujesti,
5.) sa informeze cetatenii ca au obligatia sa achite sumele ce rezulta din accesul la aceste
utilitati publice conform facturilor emise, in caz contrar se vor percepe penalitati.
Art. 3 Actiunea se va desfasura in perioada 19.09.2014 – 29.09.2014.
Art.4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele
nominalizate la art. 1, din prezenta dispozitie.
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