
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 172/2020

privind completarea anexei 1 al Hotărârii nr. 269/2013 al Consiliului Local al municipiului
Miercurea-Ciuc, privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 202/2013 al Consiliului Local

al municipiului Miercurea-Ciuc, privind utilizarea cotelor de dezvoltare la activitatea de ali-
mentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iu-
nie 2020;

Analizând  Referatul  de  aprobare  nr.  12499/24.06.2020 şi  Raportul  de  specialitate  nr.
12501/24.06.2020 întocmit de Biroul de investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului
Municipiului Miercurea-Ciuc, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la completarea
anexei 1 al Hotărârii nr. 269/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind modi-
ficarea şi completarea Hotărârii nr. 202/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc,
privind utilizarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-
epurare în municipiul Miercurea-Ciuc;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
• administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi li-

bertăților cetățenilor;
• de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiţii, administrarea domeniului

public şi privat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 138/2008,

privind înființarea operatorului regional de apă şi canalizare HARVIZ S.A., modificată prin Hotărâ-
rea nr. 235/2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 127/2009,
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de
delegare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 160/2011,
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 173/2004 al Consiliului Local al municipiului Mier-
curea-Ciuc, privind aprobarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc;

Având în  vedere  Hotărârea  nr.  269/2013 privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.
202/2011 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind modificarea şi completarea
Hotărârii nr. 173/2004 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind aprobarea cotelor
de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Mier-
curea-Ciuc.

Având în vedere Hotărârea ADI Hargita VÍZ Egyesület nr. 12/2018 privind modul de utilizare
a cotei de dezvoltare de către autoritățile locale.

Având în vedere Hotărârea ADI Hargita VÍZ Egyesület nr. 6/2020 privind utilizarea Fondului
de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările
și completările ulterioare;

Având în vedere Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modifi-
cările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a),
art.  627 alin (1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
modificat și completat.



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  I. Se  completează  anexei nr.  1  la Hotărârea nr.  269/2013  privind  modificarea  și
completarea  Hotărârii  nr.  202/2013 al  Consiliului  Local  al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  privind
modificarea și completarea Hotărârii nr. 173/2004 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-
Ciuc,  privind  aprobarea  cotelor  de  dezvoltare  la  activitatea  de  alimentare  cu  apă  potabilă  și  de
canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.  II. Se  abrogă  Hotărârea  Consiliului  Local  185/2013  pentru  aprobarea  procedurii  de
constituire,  alimentare  și  utilizare  a  Fondului  de  întreținere,  înlocuire  și  dezvoltare,  denumit  în
continuare  Fond  IID,  pentru  proiectele  de  dezvoltare  a  infrastructurii  serviciilor  publice  care
beneficiază de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene, la HARVIZ SA. și Hotărârea
Consiliului  Local  196/2019  privind  modificarea  Hotărâri  Consiliului  Local  185/2013  pentru
aprobarea  procedurii  de  constituire,  alimentare  și  utilizare  a  Fondului  de  întreținere,  înlocuire  şi
dezvoltare,  denumit  în  continuare  Fond  IID,  pentru  proiectele  de  dezvoltare  a  infrastructurii
serviciilor  publice  care  beneficiază  de  asistență  nerambursabilă  din  partea  Uniunii  Europene,  la
HARVIZ SA.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Miercurea-Ciuc și Direcția financiar-contabilă din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc. și
Consiliul de Administrație al Harviz S.A.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică:
a) Prefectului Județului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán
c) Viceprimarului  municipiului Miercurea-Ciuc Szőke Domokos;
d) Biroului de investiții:
e) Directorului economic - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;
f) Harviz S.A.
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