COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT
HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea H.C.L. Icoana nr. 31/25.10.2019 privind reorganizarea
Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Icoana, Judeţul Olt, modificata
Consiliul Local al Comunei Icoana,
Având în vedere :
- proiectul de hotarare nr. 20/22.10.2021 si referatul de aprobare nr.
1972/22.10.2021 intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela ;
- raportul comp. financiar-contabil nr. 1973/22.10.2021;
- prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa in elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- H.C.L. Icoana nr. 31/25.10.2019 privind reorganizarea Serviciului public de
alimentare cu apă al comunei Icoana, Judeţul Olt, modificata prin H.C.L. Icoana nr.
28/30.09.2021 ;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 20/29.10.2021,
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) si d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. n), art. 139,
alin.(1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Dupa alin. (3) de la Art. 1 se adauga un nou alineat (4), cu urmatorul continut :
(4) Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii si exploatarii
serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA, a contravalorii serviciilor furnizate si alocatii
bugetare de la bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare .(Sursa de
finantare - G.)
Art.II. Anexele nr. 1 si nr. 2 la H.C.L. Icoana nr. 31/25.10.2019, modificata prin
H.C.L. Icoana nr. 28/30.09.2021, se modifica si vor avea cuprinsul prevazut in
Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la prezenta hotarare .
Art.II. - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Icoana și Instituției
Prefectului – Județul Olt pentru control legalitate .
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel
ICOANA
Nr. 32 din 29.10.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 32/29.10.2021
Data
Nr.
Semnătura persoanei responsabile
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
să efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu
1 majoritate
29/10/2021
x simplă □ absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
05/11/2021
3 Comunicarea către prefectul județului 05/11/2021
4 Aducerea la cunoștința publică
05/11/2021
Comunicarea, numai în cazul celei
5
cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau 05/11/2021
6
produce efecte juridice, după caz

