
 
 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unţeni nr. 9 din 11.07.2012 privind delegarea gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A 

Botoşani  
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
având în vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Unţeni cu nr. 2952/2013; 
- propunerile primarului comunei Unţeni cu axpunerea de motive nr. 2953/2013, văzând 
rapoartele de avizare ale Comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
ţinând seama de dispoziţiile: 
- H.C.L.Unţeni nr. 9 din 11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei Unţeni către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor 

normative, republicată (r2), modificată şi completată, 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

hotărăşte : 
 

Art.I.  –Articolul 3 din H.C.L. Unţeni nr. 9 din 11.07.2012 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 3. - Aprobă Lista bunurilor din domeniul public aferente sistemului de alimentare 
cu apă al comunei Unţeni, care vor fi concesionate către S.C. NOVA APASERV S.A Botoşani, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.II. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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