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H O T Ă R Â R E A  nr.20
din data de 19.09.2016

Privind aprobarea remedierii sistemului de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate 
în localitatea Viscri.  

                               Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică, lunară, ordinară în data 
de 19.09.2016, 

                    Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Buneşti privind 
aprobarea remedierii sistemului de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate în localitatea 
Viscri, însoţit de raportul viceprimarului şi avizat de comisia economică, 
 

                    Ţinând cont de prevederile Legii nr.241/2006, republicată, a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare,

                                Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.(4), lit.d şi alin.(6), 
pct.14, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

                              În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

Art.1: Se aprobă remedierea sistemului de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate în 
localitatea Viscri, astfel:

 Construcţia a două cămine, unul de prelevare probe şi unul pentru montare debitmetru 
pe conducta de evacuare ape din lagunele de epurare.
      Executarea a două foraje de monitorizare a poluării freaticului în zona lagunelor.
 Aprobarea ofertei de prelevare de probe de apă pentru analizele chimice din apa uzată 
evacuată în pârâul Gorgan din cele două foraje de monitorizare şi din părâul Gorgan din 
două secţiuni amonte şi aval de deversarea apelor uzate din lagune.
 Aprobarea construcţiei unei împrejmuiri a lagunelor de epurare ape uzate cu un gard 
de protecţie şi a celor două foraje de alimentare cu apă în vederea asigurării zonei de 
protecţie sanitară cu regim sever.

Art.2: Primarul comunei Buneşti va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
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Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 7; voturi  pentru = 6; voturi împotrivă =0; abţineri =1.
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


