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Consiliul local Creteni intrunit ?n gedintt ordinara in data de 30 martie
participb un num5r consilieri din totalul de 11 c6gi sunt in funclie;

VHzAnd ci prin H.C.L. nr.4 I 2021 domnul consilier Maciuceanu Victor
pregedinte de Sedint5;

Lu6nd in dezbatere proiectul de hot5r6re gi referatul de aprobare a primarului
comunei Creteni.

Av6nd in vedere : raportul de specialitate din cadrul Seruiciului public de alimentare
cu Apa si Canalizare , prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii
al Seruiciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare ;raportul de avizare al Comisiei de
specialitate, reunita, din cadrul Consiliului local Creleni;

Fiind ?ndeplinite procedurile prev5zute de Legea 52/2003 privind transparenla
decizionalS cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;

Prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publiti locale,precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare ,cu modificarile si complectarile ulterioare;

-Legea nr.24Ll20L6 privind Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare;
-Legea nr.51/2006 privind Seruiciile comunitare de utilitatii publice;

-HCL 19/2018 privind darea in administrare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa
si canalizare al comunei Creteni in subordinea Consiliului Local al Comunei Creteni

,serviciu public de interes local ,specializat cu personalitate juridica.

tn conformitate cu prevederile art.129 .alin .(2) lit.a si d si alin.3.lit.c si art.139
din O.UG af guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ.

ln temeiul prevederilor 196 alin (1( lit a) din O.U.c. nr 57120L9 privind Codul
Administrativ, cu 11 voturi ,,pentru", abtineri si impotriva adopt5 urmatoarea

HOTANANC

Aft.1.(1) Se aprob6 modificarea organigrama si statutul de functii al
Seruiciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Creteni ,conform
anexelor nr.1 si nr.2 ,care face parte integrala din prezenta hotatare.

(2) Se aproba infintarea postului de contabil in cadrul Serviciului Public
de Alimentare cu Apa si Canalizare

JUDETUL VALCEA
coMuNA CRETENT
CONSILIUL LOCAL

HOTAnAREA NR.14

cu privire la: modificarea organigramei si a statului de functii al Seruiciului
Public de Alimentare cu Apa si canalizare al comunei creteni.
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41t.2. Incepand cu data de 30 martie isi inceteaza aplicabilitatea HCLnr.512020.

Att.3. Primarul comunei Creleni, va asigura ducerea la indeplinire aprevederilor prezentei hotirdri prin compirtimentele le speciatitate, iar secretarulgeneral al comunei o va aduce la cunogtin!5 public5, prin afigare $i o va comunicaInstitutiei Prefectului - Judelul V6lcea

Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae Alo<andru
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