ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.56

privind constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare a activității
Serviciului Public Apă Seimeni
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă
extraordinară convocată de îndată, din data de _____.2021, având în vedere:
Referatul de aprobare nr. ____/_______ a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa
de iniţiator;
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei
comunei Seimeni, înregistrat sub nr. ____/__________,
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare :
Hotărârea Consiliului Local Seimeni nr. 88/31.08.2017 privind reorganizarea
“Compartimentului Servicii Publice” fără personalitate juridică, din structura aparatului de
specialitate al primarului comunei Seimeni, județul Constanța, într-un serviciu cu personalitate
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Seimeni, sub denumirea ”Serviciul
Public Apă Seimeni”, în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Legea nr. 224/30.07.2015;

dispoziţiile art. 127, alin. (1) și (2), art. 129 alin. (1) și alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.
(3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se constituie și se organizează Comisia specială de analiză și verificare a
activitații Serviciului Public Apă Seimeni, având în componență următorii consilieri locali:
1. ..........................................consilier local - președintele comisiei;
2. ...........................................consilier local – secretarul comisiei;
3. .............................................consilier local - membru;
Art. 2 – Comisia specială de analiză și verificare a activitații Serviciului Public Apă
Seimeni își va desfășura activitatea pe durata mandatului Consiliului Local Seimeni.
Art. 3 – Atribuțiile comisiei astfel constituite, în principal constau în coordonarea și
verificarea activitații Serviciului Public Apă Seimeni.
Art. 4 – În urma activităților de verificare comisia va întocmi un raport, în care se vor
consemna cele constatate, și se vor face propuneri de îmbunătățire a activității în domeniiloe
supuse analizei și verificării precum și propuneri de măsuri sau sancțiuni pentru remedierea
neregulilor constatate.
Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează
Comisia stabilită la art. 1.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, comisiei stabilită
la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
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