
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTARARE 

privind abrogarea  HCL nr.126 din 12 octombrie 2015 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare  cu apă și canalizare  operatorului regional S.C.APĂ CANAL 
BORȘ S.A. și abrogarea  HCL nr.127 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea unor 
măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în sedinta extraordinară din 07.01.2016  
         Având în vedere: Referatul de specialitate al d-lui Groze Liviu în calitate de șef birou  
administrarea domeniului public și privat  nr. 143 din 06.01.2016 ; prevederile Legii nr.51/2006, 
privind serviciile  comunitare  de utilități publice , republicată , cu modificările și completările 
ulterioare; prevederile Legii nr.241/2006 , privind serviciul de apă și canalizare , republicată; 
HCL nr.126/12.10.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare  cu apă și canalizare  
operatorului regional  SC APĂ CANAL BORȘ SA; HCL nr.127 din 12.10.2015 privind 
aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA; Expunerea de motive 
întocmită de grupul de consilieri PSD și PNL, în calitate de inițiatori ai proiectului de hotărâre, 
înregistrată sub nr. 134/06.01.2016. 
        In baza art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 
                                                   Hotărăşte: 
 

 Art. 1 Se abrogă  HCL nr.126 din 12 octombrie 2015 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare  cu apă și canalizare  operatorului regional  SC APĂ CANAL BORȘ 
SA. 
 Art.2. Se abrogă  HCL nr.127 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea unor măsuri 
administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA 
 Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituția Prefectului , Primarului municipiului 
Marghita, S.C.APĂ CANAL BORȘ S.A , spre afișare, la dosar. 
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Marghita, Nr. 4 din 07.01.2016 
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru  din 16 prezenți  

 


